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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna årsredovisning och bokslut 2020 för Leksands 

kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Översända årsredovisning och bokslut 2020 för Leksands 
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5 Årsredovisning 2020 - Leksandsbostäder AB 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning och 

bokslut 2020 för Leksandsbostäder AB. 
2. Instruera kommunens ombud att på Leksandsbostäder AB:s 

årsstämma rösta i enlighet med revisorernas 
rekommendationer. 
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1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning och 

bokslut 2020 för Leksandsbostäder AB. 
2. Instruera kommunens ombud att på Leksand Vatten AB:s 

årsstämma rösta i enlighet med revisorernas 
rekommendationer. 
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7 Årsredovisning 2020 - Brandkåren Norra Dalarna 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna årsredovisning och bokslut 2020 för Brandkåren 

Norra Dalarna. 
Frågan om ansvarsfrihet bereds av kommunfullmäktiges 
presidium. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna föreliggande avtal. 
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9 Livsmedelskontroll – Tillsynsavgifter 2020/2021 
Underlag med förslag till beslut lämnas senast till sammanträdet. 
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10 Förvaltnings- och sektorplaner 2021 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna redovisningen. 
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11 Rapportering - Utvecklingsgrupp för Djurabygden 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 
Muntlig föredragning. 

2017/1515    

12 Remissvar – Länsövergripande överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas hälsa i Dalarna 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta remissvaret som kommunstyrelsens, i enlighet med 

förslaget. 

2021/188    

13 Lokalt kollektivavtal om samverkan och arbetsmiljö 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta ”Samverkansavtal – Lokalt kollektivavtal om samverkan 

och arbetsmiljö”. 
2. Det nya samverkansavtalet om lokalt kollektivavtal om 

samverkan och arbetsmiljö gäller från och med den 1 maj 
2021. 

3. Ovanstående lokala samverkansavtal ersätter tidigare 
samverkansavtal som beslutades av kommunstyrelsen 2011-
05-23 § 114 (diarienummer 2011.573 021). 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta styrdokumentet Anhörigstöd i Leksands kommun, i 

enlighet med förslaget. 
2. I samband med beslutet enligt första punkten upphör 

motsvarande styrdokument, antaget av kommunstyrelsen den 
29 januari 2018, § 10, att gälla.  

2021/112    

15 Information om vaccination covid-19 – Utredning 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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16 Rapportering - Byggnationen av särskilt boende Tibble 
samt flytten från Limsjögården  
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 
Muntlig föredragning. 

2016/625    

17 Svar på motion om medborgarnas förslagslåda 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Med hänvisning till ärendets bedömning anse motionen 

besvarad. 

2020/1476    

18 Möjligheten att meddela föreskrifter om förbud mot att 
vistas på särskilt angivna platser med anledning av 
påtaglig risk för trängsel 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen får meddela föreskrifter enligt 

förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 om förbud mot att 
vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande 
särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk 
för trängsel. 

2. Föreskrifter enligt första punkten ska gälla för en begränsad 
tidsperiod.  

3. Rätten att meddela föreskrifter enligt första och andra punkten 
gäller till dess att lagen (2021:4) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 upphör att 
gälla. 

2021/384    

19 Informationshanteringsplan för kvalitetsgruppen 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta informationshanteringsplan för kvalitetsgruppen, i 

enlighet med förslaget. 

2021/390    

20 Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande mål 1086-21 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslut avseende 

yttrande i mål 1086-21. 
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21 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas 

i protokoll och listor per den 31 mars 2021. 

2021/23    

22 Kommunstyrelsens ordförande informerar     

 

Ulrika Liljeberg (C) 

Ordförande  

5



 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-03-39 

Referens 
 

 

Verksamhetsstöd  
Ann-Charlotte Zackrisson  

 
 
 

 
  

 

Årsredovisning för Leksands kommun 2020 

Beskrivning av ärendet 
Det ekonomiska resultatet för 2020 uppgick till 25,7 miljoner kronor för 
primärkommunen. Det motsvarar ca 2,7 %  av skatter och bidrag. Budgeten 
för året var -11,3 miljoner kronor och därmed blev avvikelsen gentemot 
budget +37 miljoner kronor. Resultat före finansiella poster uppgick till 22,8 
miljoner kronor. Kommunkoncernens resultat uppgick till 34,4 miljoner 
kronor där Leksandsbostäders resultat efter skatt landade på 14,3  miljoner 
kronor och Leksand Vatten AB på –5,9 miljoner kronor.  
Den positiva budgetavvikelsen för sektorerna på ca 18 miljoner kronor beror 
till stor del på ersättning för sjuklönekostnader, ökade statsbidrag och 
inställd eller uppskjuten verksamhet. Skatteintäkterna för 2020 blev 20 
miljoner kronor lägre än budgeterat vilket kompenserades med högre 
generella statsbidrag vilka blev 37 miljoner kronor högre än budgeterat.    
Finansiella mål  
Två av de fem finansiella målen nås under 2020. 

- Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ökar från 11,7 % till 13,2 % 
och målet om ökad soliditet uppnås därmed.  

- Verksamhetens nettokostnad ökade med 2,5 % och skatter och bidrag 
med 3,5  %. Målet om att verksamheternas nettokostnad inte skall 
öka snabbare än skatter och bidrag uppnås därmed.  

- Självfinansieringsgraden för året var 65 %. För målperioden 2019-
2022 beräknas självfinansieringsgraden stanna på 47 %. Målet om 
100 % självfinansiering nås därmed inte. Nettoinvesteringar uppgick 
till 108,6 miljoner kronor jämfört med budget 207,2 miljoner kronor 
d.v.s. en avvikelse på 98,6 miljoner kronor. 

- För planperioden 2017-2021 uppgår det genomsnittliga överskottet 
med årets resultat och budgeterade resultat för kommande år till 0,8 
%. Målet om 2% överskott nås för 2020 men inte för planperioden 
Målet är att resultatet under en femårsperiod i genomsnitt ska uppgå 
till 2 % av skatter och bidrag.  

- Sektorerna har haft stora budgetavvikelser under 2020, men alla 
sektorer utom Sociala sektorn går med överskott. Den totala 
budgetavvikelsen för sektorerna uppgår till 18,4 miljoner kronor. 
Målet i sin helhet nås inte även om avvikelsen är positiv.  
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Verksamhetsmål  
Målet Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av 
landets främsta sport- och friluftskommuner – med fokus på barn och unga 
samt målet om att Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och 
för gynnande av kommunala/regionala samarbeten är de mål som når hög 
måluppfyllelse, för övriga 8 mål är måluppfyllelsen godkänd.    

Förslag till beslut 
1. Godkänna årsredovisning & bokslut 2020 för Leksands kommun 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Årsredovisning 2020 för Leksands kommun 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-29 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Kommunrevisionen 
Kommundirektör 
Ekonomichef  
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Kommunalrådet har ordet 
2020 – ett både tragiskt och lärorikt år 

Det är väl ingen tvekan om att 2020 är ett år som kommer att lysa starkt i historieböckerna. Huvud-
skälet är såklart den covid-19-pandemi som svepte över världen och som drabbade oss på ett sätt vi 
inte kunnat förutse. Pandemin drabbade oss med sjukdom, dödsfall och långa tider av isolering och 
restriktioner. De personliga förlusterna och lidandet är såklart det största, men även det offentliga 
och förenings- och näringslivet har drabbats hårt. Samtidigt har vi sett och utvecklat en stor flexibili-
tet och förmåga att snabbt ta till oss ny kunskap och nya arbetssätt. Vi kom att snabbt hjälpa 
varandra att klara nya förhållningssätt och vi blev till exempel digitala - om inte så över en natt - så i 
vart fall på en relativt kort tid. Så det känns rätt att beskriva 2020 som ett både tragiskt och lärorikt 
år. 

Men trots en ökad anpassningsförmåga och med en löpande planering utifrån olika scenarier kom 
året att påverkas både verksamhetsmässigt och ekonomiskt av osäkerheter. När virusets spridning 
kom att klassas som en pandemi och globala restriktioner infördes föll konjunkturen och tillväxten i 
världen och det påverkade vår kommunala ekonomi som ju baseras på de skatteintäkter vi får in och 
som i sin tur är beror på konjunkturers utveckling. Staten har förvisso i många olika satsningar mild-
rat dessa ekonomiska konsekvenser, men arbetet med budgetuppföljning, prognoser och efterföl-
jande styrning kom ändå att påverkas. 

Vi behöver nu återuppta och intensifiera kommunens utvecklings- och framtidsarbete, men vi ska 
göra det med all den kunskap och erfarenhet som arbetet med pandemin har gett oss. För vi har sett 
den styrka som finns i vår organisation, hur viktig våra verksamheter är och hur uppskattad den är av 
våra invånare. Men vi behöver bli ännu bättre på att styra, leda och prioritera och se till att våra 
medarbetare, men även våra lokaler och finansiella tillgångar, kommer till sin bästa rätt på ett lång-
siktigt hållbart sätt. Det gör att till exempel arbetsmiljö, digitalisering och miljö- och klimatfrågor blir 
allt viktigare att fokusera på. Nu i början av 2021 inleds därför arbetet med att bland annat ta fram 
en ny vision, en ny översiktsplan och nya miljömål för kommunen.  

2020 kom att bli Göran Wigerts sista år som kommundirektör i Leksands kommun. Han har under 
många år i sin ledande roll varit med och aktivt skapat den moderna kommun som vi är. Under 2021 
kommer han att arbeta deltid som senior utredare och bidra med sin långa breda erfarenhet i kom-
munövergripande frågor. Ny kommundirektör från januari 2021 är Caroline Smitmanis Smids, som 
senast arbetade i Mora kommun. Jag vill rikta ett stort tack till Göran för hans engagerade och myc-
ket uppskattade arbete och samtidigt hälsa Caroline varmt välkommen till Leksand! 

Jag vill avslutningsvis tacka alla förtroendevalda, alla medarbetare i kommunen och i våra bolag, före-
tagare, organisationer, föreningar och enskilda för ett gott arbete och samarbete under detta pröv-
ningarnas år. Jag ser framemot att vi gemensamt fortsätter ta oss an dagens utmaningar för att till-
sammans skapa ett ännu bättre Leksand! 

 

Ulrika Liljeberg (c) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Vision 2025 
År 2012 antog kommunfullmäktige Vision 2025. Ambitionsnivån är hög med målsättningen att bibe-
hålla och ytterligare utveckla attraktionskraften i kommunen genom fortsatta kvalitetshöjningar och 
satsningar inför framtiden.   

Visionen för kommunen uttalar även att det ska vara Lätt att leva i Leksand: ”Här möts öppna och 
levnadsglada människor i ett modernt samhälle som präglas av valfrihet, professionalitet och om-
tanke. Leksand är en kommun med 18 000 invånare där människor trivs och känner sig hemma. Vi 
har en mycket bra levnadsmiljö som är tillgänglig för alla, ett tryggt samhälle och hög kvalitet i våra 
gemensamma verksamheter. Vi har ett mångkulturellt samhälle och ser det som en styrka. I Leksand 
finns levande traditioner som tål nytänkande. Det märks inte minst i våra aktiva och levande byar. 
Det märks också i mötet mellan den gamla kulturbebyggelsen och den moderna arkitekturen, vilket 
ger möjlighet till ett attraktivt boende oavsett hur du vill att det ska se ut. I Leksands småskaliga 
stadskärna promenerar man omkring mellan butiker och restauranger. I Insjön hittar man ett mo-
dernt industri- och handelscentrum. Ett aktivt och levande samarbete mellan enskilda, familjer, före-
ningar, 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.  

Här skapar ny teknik och effektiva energilösningar goda förutsättningar för både människor och före-
tag. I Leksand är det inte bara nära mellan människor, det är också nära till världen. Snabba och mil-
jövänliga 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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Förvaltningsberättelse 
 

I förvaltningsberättelsen lämnar Leksands kommun information om förvaltningen av kommunen och 
den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
11 kapitlet och RKR R15 Förvaltningsberättelse. 

Översikt över verksamhetens utveckling 
Den kommunala koncernen redovisar för verksamhetsåret 2020 ett resultat på 34,4 miljoner kronor. 
För primärkommun är resultatet 25,7 miljoner. För den kommunala koncernen blev 2020 ett resul-
tatmässigt bra år med avsevärt bättre resultat för kommunen och för Leksandsbostäder än budgete-
rat. För Leksand Vatten blev resultatet sämre än budget främst beroende på lägre priser på metall på 
grund av covid-19, färre budade hämtningar men även högre kostnader för grovavfall.  

De senaste åren har präglats av ekonomisk osäkerhet och omställning, men samtidigt också av inve-
steringar och beslut för att fortsatt utveckla och stärka kommunen inför framtiden. 2020 års positiva 
resultat är en effekt av pandemin och beror till stor del på extra statsbidrag som beviljats under året, 
ersättning för sjuklönekostnader samtidigt som delar av verksamheten har satts på paus och viktiga 
utvecklingsinitiativ har skjutits på framtiden.  Både för primärkommunen och för Leksanbostäder ha 
det milda vädret inneburit lägre kostnader för uppvärmning, väghållning och snöröjning. Även det 
fortsatt låga ränteläget påverkar positivt.  

Kommunen gick in i 2020 med ett stort besparingsbeting och en agenda för reform och omstrukture-
ringar både mellan och inom sektorer. Mycket har genomförts då omställningen påbörjades 2019, 
men pandemin har haft stor eller mycket stor påverkan på nästan alla verksamheter och utrymmet 
för utveckling och har fått stå åt sidan under året.  

Arbetet med att minska kostnaderna och anpassa organisationen efter det att migrationen minskat 
och den förväntade befolkningsökningen stannat av pågår dock löpande. Intäkterna från Migrations-
verket har minskat kraftigt sedan 2017 och fortsätter sjunka under 2020. Skatteintäkterna har blivit 
lägre och kommunen har haft en sämre skattetillväxt än prognostiserat. Samtidigt har statsbidragen 
ökat, och under 2020 erhöll kommunen drygt 37 miljoner mer i generella statsbidrag än vad kommu-
nen budgeterat med i Mål och budget. Skatteintäkterna minskade samtidigt med 30 miljoner kronor 
jämfört med budget och blev ca 10 miljoner kronor lägre än 2019.  

Nettoinvesteringarna har vart relativt höga under året och upplåningen har ökat för framförallt pri-
märkommunen.  
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 Den kommunala koncernen 

 2020 2019 2018 2017 2016 
Verksamhetens intäkter 325,7 331,6 343,4 365,7 383,7 

Verksamhetens kostnader -1156,5 -1 139,7 -1 157,0 -1 129,7 -1 108,9 

Skatteintäkter 943,1 904,3 877,0 869,7 838,0 

Årets resultat 34,4 20,3 4,0 32,8 43,5 

Soliditet (%) 32,5 32,9 33,3 36,0 36,7 

Soliditet inkl. pensionsskuld (%) 14,6 13,5 12,5 13,4 11,2 

Självfinansieringsgrad inv. (%) 65,5 74,1 28,2 70,5 63,8 

Nettoinvesteringar 159,8 133,3 240,8 147,6 165,9 

Låneskuld, lång 983,7 936,0 861,7 759,6 673,0 

Folkmängd 15 801 15 807 15 804 15 640 15 507 

Tabell 1. Den kommunala koncernens utveckling de senaste fem åren. Belopp angivna i mkr. 

 

 Kommunen 
 

Kommunen, mkr 2020 2019 2018 2017 2016 
Verksamhetens intäkter 183,4 195,2 217,7 241,8 263,8 

Verksamhetens kostnader -1 059,9 -1 053,7 -1 079,7 -1 048,3 -1 026,6 

Skatteintäkter 943,1 904,3 877,0 869,7 838,0 

Årets resultat 25,7 9,2 -9,8 25,7 37,8 

Soliditet (%) 43,2 45,2 47,2 48,1 47,4 

Soliditet inkl. pensionsskuld (%) 13,2 11,7 10,7 11,7 8,0 

Självfinansieringsgrad inv. (%) 61,1 61,3 41,3 126,3 94,1 

Nettoinvesteringar 108,7 79,2 68,8 57,3 81,8 

Låneskuld, lång 322,9 289,8 260,9 260,7 260,5 

Antal anställda 1 402 1 217 1 324 1 337 1 335 

Folkmängd 15 801 15 807 15 804 15 640 15 507 

Skattesats (%) 21,82 21,82 21,82 22,29 22,29 

Tabell 2. Kommunens utvecklig de senaste fem åren. Belopp angivna i mkr. Skattesatsen förändrades 2018 i 
samband med en skatteväxling då Region Dalarna tog över ansvaret för kollektivtrafiken. I samband med detta 
minskade kommunens skatteintäkter och verksamhetskostnader med cirka 15 mkr/år.  
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Den kommunala koncernen 
I följande avsnitt beskrivs hur kommunens organisation är uppbyggd både gällande den politiska- och 
tjänstemannaorganisationen samt kommunala bolag och andra utförare.  

 
Figur 1. Schematisk bild över Leksands kommuns politiska organisation 

 

Den politiska organisationen i Leksands kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, 
fyra utskott, åtta nämnder samt valberedning, överförmyndare och revision.  Kommunen är organise-
rad i en förvaltning. 

Leksands kommun har två helägda dotterbolag, Leksandsbostäder AB och Leksand Vatten AB. Lek-
sand kommun äger även 25% av aktierna i Dala Vatten och Avfall AB samt ca 21% av aktierna i Dala 
Energi AB.  

Leksandsbostäder AB är kommunens största bostadsföretag. Förutom det egna fastighetsbeståndet 
utför bolaget även förvaltningsuppdrag för Leksands kommun vad gäller fastigheter, gator och vägar 
samt parker.  

Leksand Vatten AB är huvudman för den allmänna VA-anläggningen inom kommunen. Bolaget har 
som uppgift att äga, förvalta och utveckla anläggningen. Leksand Vatten AB har även ansvaret för 
drift och utveckling av avfallshanteringen inom Leksands kommun. Leksand Vatten AB:s verksamhe-
ter drivs och administreras av kompetensbolaget Dala Vatten och Avfall AB.  

Jävsnämnd

Gemensam nämnd för språktolkförmedlning

KOMMUNFULLMÄKTIGERevision Fullmäktige-
beredning

Individnämnd

Gemensam hjälpmedelsnämnd

Allmänna utskottet Utbildningsutskottet
Utskottet för 

samhällsbyggnad Socialutskottet

Krisledningsnämnd

Gemensam nämnd för vuxenutbildningen

Valnämnd

Överförmyndare

KOMMUNSTYRELSE
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Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har det övergripande ansvaret för 
all kommunal verksamhet. Fullmäktige beslutar om övergripande och strategiska frågor som exem-
pelvis kommunens budget, kommunalskatten och mål för verksamheten. Kommunfullmäktige i Lek-
sand har 49 ordinarie ledamöter och 27 ersättare. 

Centerpartiet 15 
Socialdemokraterna 10 
Moderaterna 8 
Kristdemokraterna 4 
Vänsterpartiet 4 
Sverigedemokraterna 4 
Bygdepartiet 3 
Liberalerna 1 
Totalt 49 

Tabell 3. Mandatfördelning 2018-2022. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens uppdrag är att samordna planeringen och uppföljningen av hela den kommunala 
verksamheten. Alla ärenden som beslutas av kommunfullmäktige förbereds först av kommunstyrel-
sen. Kommunstyrelsen bevakar också frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekono-
miska ställning. Ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. 

Utskotten  
Till stöd för uppdraget har kommunstyrelsen fyra utskott, med specialinriktning inom de olika verk-
samhetsområden 

• Allmänna utskottet 
• Utbildningsutskottet 
• Socialutskottet 
• Samhällsbyggnadsutskottet 

Fördelningen av platserna i utskotten speglar majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige och det 
är kommunstyrelsen som bestämmer vilka ledamöter som ska sitta i utskotten. 

Nämnderna 
Leksands kommun har fyra nämnder som alla har ansvar för specifika områden: 

• Valnämnd 
• Individnämnd 
• Jävsnämnd 
• Krisledningsnämnd 

Kommunen har också tre gemensamma nämnder med andra kommuner inom områdena vuxenut-
bildning, hjälpmedelsfrågor och språktolkförmedling. 
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Figur 2. Schematisk bild över Leksands kommuns koncern och information om privata utförare inom kommu-
nen. 

En gemensam förvaltning 
Kommunen är organiserad i en förvaltning som i stort speglar den politiska organisationen. Det är 
förvaltningen som sköter det dagliga arbetet. Förvaltningen är uppdelad i fyra sektorer. Sektorerna 
ansvarar för respektive utskotts verksamhet med vissa undantag framförallt inom sektorn Samhälls-
utveckling.  

Bolag och stiftelser 
Leksands kommun har två helägda bolag, Leksandsbostäder AB och Leksand Vatten AB. Kommunen 
är också delägare eller medlem i tretton andra bolag eller föreningar, bland annat Dala Vatten och 
Avfall AB, Dala Energi AB, Visit Dalarna AB, Dalhalla förvaltning AB, Föreningen Leksand-Gagnefs före-
tagshälsovård, Föreningen Sätergläntan och Kommuninvest ekonomisk förening. Kommunen har Stif-
telsen Leksands naturvårdsfond som har till uppgift att verka för skyddet av värdefull natur i Lek-
sands kommun. 

Gemensamt räddningstjänstförbund 
Sedan 2019 ingår Leksands kommun i det gemensamma kommunalförbundet Brandkåren Norra Da-
larna tillsammans med Vansbro, Orsa, Mora och Älvdalen.  

Privata utförare 
Leksands kommun har två privata utförare inom grundskole- och fritidshemsverksamhet som har 
17 % av det totala elevunderlaget årskurserna F-9, inskrivna. I kommunen finns det åtta privata utfö-
rare inom förskoleverksamhet som har 29 % av det totala barnunderlaget inskrivna. Leksands kom-

DEN SAMLADE KOMMUNALA VERKSAMHETEN

PRIVATA UTFÖRARE

FÖRVALTNING KONCERNFÖRETAG Grundskolor och fritidshem

Profilfriskolan Excel AB

Förvaltningsledning Leksandsbostäder AB 100 % Stifelsen Segerbaneret

Förvaltningschef: Göran Wigert Styrelseordförande: Ulrika Liljeberg

Förskolor

Sektor verksamhetsstöd Leksand vatten och avfall 100 % Winberg sustainable development AB

Sektorchef: Maria Bond Styrelseordförande: Per Spik Arenans förskola AB

Föräldrakooperativet Elefanten ek. förening

Ulbildningssektorn  Brandkåren Norra Dalarna 17,5% Krabat föräldrakooperativa förskola ek. förening

Sektorchef: Carin Fredlin Kommunalförbundet med Mora/Orsa/ Vansbro/Älvdalen Föräldrakooperativet Knippan ek. förening

Föräldrakooperativet Pyret ek. förening

Sociala sektorn Föräldrakooperativet Grankotten ek. förening

Sektorchef: Ulrika Gärdsback Västanviks folkhögskola ek. förening

Sektot samhällsutveckling Ordinärt boende

Sektorchef: Åke Sjöberg Anneli omsorg Skandinavien AB
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mun har en privat utförare inom hemtjänst som ombesörjer 24 % av den totala brukartidsvolymen i 
kommunen.  

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Befolkningsutveckling 
Kommunens vision att år 2025 nå 18 000 invånare ligger fast men en ny vision kommer tas fram un-
der 2021. Den positiva befolkningsutveckling kommunen haft de senaste åren har avstannat. Den hu-
vudsakliga orsaken till att befolkningsökningen avstannat bedöms vara bristen på bostäder. Förse-
nade planprocesser gör att inga större projekt färdigställts under året.  

Befolkningsökningen 2020 blev lägre än prognostiserat. I december 2020 bodde 15 801 personer i 
kommunen, vilket är en minskning med 6 personer. Födelsenettot var -55 och inflyttningsnettot 46. 
Både inrikes inflyttningar och utflyttningar har ökar under året, samtidigt som utrikes invandring har 
minskat.  

De senaste åren har barn i förskoleålder ökat men under 2020 minskade antalet barn mellan 1-5 år 
något. Samma utveckling ser vi för barn i grundskoleålder (6-15 år) där ökningen stannade av 2020.  I 
gruppen 16-18 år är antalet personer i princip oförändrat sedan 2014, men med en viss ökning 2020. 
Fler mellan 30-39 år väljer att bo i Leksand och gruppen ökar med 26 personer 2020. Även befolk-
ningen över 70 år fortsätter öka och jämfört med årsskiftet 2018 hade Leksand 171 fler invånare som 
är 70 år eller äldre. Trenden att invånare över 65 år ökar i antal samtidigt som andelen personer i ar-
betsför ålder minskar håller i sig. 

Kommunen behöver öka invånarantalet bland annat för att klara kompetensförsörjningen framöver, 
då många går i pension de närmaste åren. Antalet arbetstillfällen i kommunen har ökat de senaste 
åren och arbetspendlingen till kommunen har ökat.  

 

Figur 3. Diagrammet redogör för faktisk befolkningsutveckling t.o.m. 2020 

 
 

Bostadssituationen 
Bristen på bostäder bedöms vara den enskilt största orsaken till att befolkningstillväxten stannat av. 
Leksands kommun är i stort behov av tillskapande av nya lägenheter och få fram byggbar mark för 
nybyggnation av både villor och flerbostadshus. Bara i Leksandsbostäders kö står i dagsläget ca 2800 
personer och kommunen får förfrågningar om tillgängliga tomter varje vecka. För att möta efterfrå-
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gan på centrumnära tomter håller kommunen på att tillskapa ett nytt bostadsområde på Käringber-
get, området kommer att kallas Lummerhöjden och detaljplan för området kommer troligtvis beslu-
tas under 2021. Området har ett fokus på hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social och miljömässigt 
och ett hållbarhetsprogram för området har arbetats fram. Bebyggelsen kommer vara varierad och 
innefatta såväl villor som flerbostadshus. Investeringar görs löpande för att färdigställa området men 
försäljningen väntas inte komma igång på allvar förrän 2022 och inflyttning ligger ytterligare längre 
fram i tiden.  

Med tanke på trycket på bostäder är det bekymmersamt att flera av våra stora projekt för att kunna 
realisera utökad byggnation blivit försenade genom överklaganden. Det tydligaste exemplet på detta 
är detaljplanen för Åkerö brofäste som överklagats till Mark- och miljödomstolen, som i sitt beslut 
upphävde detaljplanen. Processen att tillskapa en detaljplan har därav fått initierats på nytt. Kommu-
nen har i den nya planen tagit hänsyn till det domen pekade på, vilket handlade om avsaknad att till-
räcklig analys utifrån omgivande kulturmiljöer.  

Även Leksandsbostäders bygglov för att bygga ett nytt flerbostadshus på Storgärdet (Käringberget) 
har överklagats och ligger i dagsläget hos länsstyrelsen för prövning. Utöver det har ett antal nybygg-
nationer av villor överklagats.  

Fortsatt stora behov inom individ och familjeomsorgen 
Leksand har under ett antal år arbetat aktivt för att minska behovet av placeringar på institution och i 
familjehem. I början på året kunde en nedgång skönjas men under sommaren tillkom ytterligare ett 
antal placeringar vilket innebär att budgeten inte håller. Flera av placeringarna är långsiktiga och 
kommer inte kunna avslutas i närtid. För en mindre kommun som Leksand slår fler placeringar direkt 
på resultatet genom att varje placering är kostsam. Samtidigt är det viktigt att kommunen har möjlig-
het att erbjuda behandling och omvårdnad för de barn och familjer som behöver stöd.  

Påverkan men stabil verksamhet hos bolagen trots pandemin  
Under den pågående pandemin har Leksandsbostäder anpassat verksamheten efter de nationella 
riktlinjerna. Detta har påverkat verksamheten och har exempelvis inneburit att bolaget har minime-
rat åtgärder inne hos hyresgäster och även prioriterat om underhållsprojekt till utvändiga åtgärder.  

Arbetet med förberedelser inför den förestående rivningen av marklägenheterna inom planområdet 
har fortgått. Bostadskön har fortsatt att växa hos Leksandsbostäder. Under året har bolaget kunnat 
erbjuda 184 lägenheter till nya hyresgäster. Under 2020 höjdes bolagets bostadshyror med 1,85 %. 
Höjningen i snitt för hela landet var 1,93 %. Antalet outhyrda lägenheter i hela beståndet uppgick vid 
årets slut till 6 lägenheter eller 0,6 %, vilket är en låg nivå. Målet om 99 % uthyrda lägenheter är där-
med uppnått.   

Leksand vatten har lyckats hålla igång verksamheten under hela året utan allvarliga driftstörningar. 
Den stora skillnaden för kunderna har varit att kontoret har hållit stängt för externa besök under 
större delen av året och att fler kundärenden har hanterats digitalt.  

Avfallsverksamheten har varit hårt belastad under större delen av året med fler besök och större vo-
lymer att hantera för våra återvinningscentraler. Som exempel kan nämnas att mängderna av tryc-
kimpregnerat trä som hanterats 2020 var 30 % högre än 2019.   

Brukningstaxorna inom VA-verksamheten höjdes med 3 % inför 2020 och anläggningsavgifterna höj-
des med 10 %. Avfallstaxan var oförändrad. 
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Omvärldsrisker – osäkra konjunkturutsikter 
Den svenska ekonomin utvecklades svagt under 2020 på grund av pandemin. Kommande skatteun-
derlagsprognoser utgår från ett scenario med en utdragen återhämning med ett balanserat konjunk-
turläge först 2024. Osäkerheten är mycket stor i framtida prognoser och svängningarna under 2020 
var kraftiga. Hur pandemin utvecklas och när vaccinationerna får effekt i Sverige och i omvärlden 
kommer spela stor roll för hur ekonomin återhämtar sig. I den skatteunderlagsprognos som SKR pre-
senterade i februari 2021 revideras prognoserna upp för antalet arbetade timmar upp för 2020 vilket 
inverkar på prognosen för slutligt skatteutfall 2020. Detta påverkar prognosen för BNP-tillväxt 2021 
positivt. Många branscher har det fortsatt tufft även om delar av besöksnäringen klarade 2020 bättre 
än förväntan är osäkerheten stor kring framtiden, och man påverkas i hög grad av olika restriktioner 
och den korta planeringshorisont som de löpnade förändringarna i restriktioner medför. Det finns 
även en osäkerhet i hur sysselsättningen kommer påverkas när de kraftiga krisåtgärderna trappas 
ner. Under 2020 har en rad olika statsbidrag beviljats vilket varit en förutsättning för kommunen att 
klara pandemin och ändå redovisa ett positivt resultat. Statsbidragen trappas ner under 2021-2022 
och det är osäkert om ytterligare bidrag är att vänta. Sena besked och oklarheter kring om bidragen 
är generella eller riktade och huruvida de ska återrapporteras och eventuellt återbetalas påverkar 
planeringshorisonten negativt. Trots många osäkerheter är dock konjunkturläget i stort bättre än vad 
som förutsågs i samband med delårsrapporten.   

Finansiella risker 
Finansiella risker analyseras löpande och bedömningar görs i samband med delårs- och helårbokslut i 
syfte att identifiera finansiella risker, för att göra en bedömning av kommunens finansiella status och 
klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning vilket föreskrivs i Kommunallagen. För-
valtningen har under 2020 tagit fram en finanspolicy som beslutats av kommunfullmäktige under 
2020. Policyn innehåller riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten 
inom kommunen och den kommunala koncernen. I policyn regleras bland annat ränte- och kapital-
bindning. Syftet är att hantera de finansiella risker som finns och som bland annat kan leda till snabbt 
ökade räntekostnader eller svårigheter att omsätta lån eller, vid behov, få nya lån.  

Ränterisk 
Den 31 december 2020 uppgick den kommunala koncernens räntebärande skulder till 984 mkr (936 
mkr). Skulden har ökat till följd av under året genomförda investeringar i infrastrukturprojekt samt 
byggnation särskilda boendet i Tibble. Kommunens räntebärande skulder uppgick 31 december 2020 
till 294 mkr (260 mkr). 

Upplåningen inom den kommunala koncernen löper både med fast och rörlig ränta. Den 31 decem-
ber 2020 uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden för den kommunala koncernens upplåning 
till 2,77 år (2,63 år). Den genomsnittliga räntebindningstiden för kommunens upplåning uppgick till 
3,18 år (2,60 år). Detta är i linje med kommunens riktmärke där den genomsnittliga räntebindningsti-
den på externa räntebärande skulder inte bör understiga 2 år och inte överstiga 5 år.  

Finansieringsrisk 
Den 31 december 2020 förfaller maximalt 19 % av den kommunala koncernens låneskuld inom en 
12-månadersperiod. Motsvarande siffra för enbart kommunens låneskuld är 18,7 %. Enligt kommu-
nens riktmärke bör inte mer än 33 % av låneskulden förfalla inom en och samma 12-månadersperiod.  
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Kredit- och likviditetsrisk  
Inom den kommunala koncernen placeras inte kortsiktig överlikvid, och kommunen har inte heller 
placeringar i utländsk valuta.  

Marknadsvärdesrisk för finansiella placeringar 
Kommunen har inga egna placeringar. 

Eget kapital  
Det egna kapitalet visar i vilken mån kommunen finansierat sina tillgångar med egna medel. Det egna 
kapitalet inklusive ansvarsförbindelsen (äldre pensionsskuld fram till 1998) redovisad i balansräkning 
har ökat från -36,4 mkr 2014 till 158,7 mkr 2020. Att det egna kapitalet har ökat tidigare år beror 
framförallt på att resultaten 2014-2017 och nu återigen 2019 och 2020, varit goda samt att ansvars-
förbindelsen minskar varje år och att tillgångsökningen kunnat ske utan någon större ny belåning. 

Det egna kapitalet (exklusive ansvarsförbindelsen) har ökat från 31 049 kr/invånare 2019 till 32 169 
kr/invånare 2020.  

Låneskuld 
Kommunens låneskuld uppgår vid utgången av 2019 till 294 mkr (260 mkr). För koncernen är motsva-
rande siffra 984 mkr (936 mkr). Den samlade låneskulden per invånare är 62 907 kr (59 239 kr). Lek-
sand ligger under snittet i kommungruppen landsbygdskommuner med besöksnäring som låg på 
72 264 kr för 2019. 

De långfristiga skulderna för kommunkoncernen har ökat och uppgår nu till 64 100 kr/invånare, jäm-
fört med 61 098 kr/invånare 2019.  

Den genomsnittliga räntan på kommunens låneskuld har ökat marginellt jämfört med föregående år 
och var 0,75 % för 2020 (0,72 %). För koncernen var snittet 0,73 % för 2020 (0,74 %).  

Skuldsättningsgrad 
Koncernens skuldsättningsgrad uppgår 2020 till 67,5 % (67,1 %). Skuldsättningsgraden för primär-
kommunen inklusive pensionsskulden, redovisad som ansvarsförbindelse, uppgår till 86,7 % (88,3 %). 
Ansvarsförbindelserna för pensioner minskar över tid vilket minskar skuldsättningsgraden.  

Koncernens totala skuldsättningsgrad förväntas dock öka kommande år till följd av stora investe-
ringar och sämre resultatutveckling. 

Likvida medel - kassalikviditet 
Kassalikviditeten beskriver kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Nyckeltalet beräknas som 
omsättningstillgångarna minus förråds-, lager- och exploateringstillgångar dividerade med kortfris-
tiga skulder. Vid värdet 100 % klarar kommunen precis sina kortfristiga ekonomiska åtaganden. 

2020 var koncernens kassalikviditet 116 % (120 %) och kommunens 117 % (103 %). En hög kassalikvi-
ditet minskar risken för att behöva låna pengar för tillfälliga behov.  

Totalt sett uppgår de likvida medlen inom kommunen till 198 mkr jämfört med 147.8 mkr 2019. För-
ändringen beror bland annat på ökad upplåning för kommande investeringar hos kommunen och de 
kommunala bolagen.  
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Pensionsåtagande 
Den pensionsförpliktelse som kommunen har att betala ut i framtiden redovisas på två olika sätt en-
ligt den så kallade blandmodellen. De pensionsförpliktelser som uppstått från och med 1998 och 
framåt, redovisas löpande under intjänandeperioden som en kostnad i resultaträkningen och som en 
avsättning och kortfristig skuld i balansräkningen. 

Den del av pensionen som redovisas som ansvarsförbindelse kommer att belasta kommunens resul-
taträkning löpande i minst 40 år till. Under 2020 minskade ansvarsförbindelsen med 6,3 mkr jämfört 
med 2019 och uppgick 2020 till 356,2 mkr.  

Avsättningen för pensioner i balansräkningen ökade under 2020 med 2,8 mkr jämfört med 2019 och 
uppgår till 52,4 mkr (49,6 mkr). Avsättningen kommer inte påverka resultatet vid utbetalning, men 
kommunen bygger ny skuld och vid utbetalning kommer likviditeten påverkas negativt. 

Den genomsnittliga pensionsförpliktelsen som inte tagits upp bland skulderna uppgick 2020 till 22 
645 kr/invånare (23 034 kr/invånare.) Trenden är att förpliktelsen minskar, men på kort sikt kan den 
förändras på grund av bland annat beräkningsändringar till följd av ökad medellivslängd och sänkt 
ränta.  

Borgensåtaganden 
Leksands kommun driver delar av sin verksamhet i bolagsform. Investeringarna i kommunens bolag 
finansieras av lån med kommunal borgen. Skulle bolagen inte kunna fullfölja sina betalningsförpliktel-
ser gentemot gäldenärerna så är kommunen ansvarig för dessa lån. Det innebär risker som kommu-
nen måste hantera. 

Kommunen har även borgensåtagande mot ett par föreningar, däribland Leksands IF.  

Det finns även en solidarisk borgen för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga 292 kommu-
ner och landsting/regioner har avtalat att vid ett eventuellt infriande så sker fördelning efter en be-
räkningsmodell. Vid årsskiftet är kommunens andel av skulderna 0,227 % (0,238 %). 

För Leksands kommun, precis som för kommunsverige i stort, ökar borgensåtagandet per invånare. 
För Leksands del snabbare än genomsnittet beroende på stora investeringar i de kommunala bolagen 
avseende bostäder och vatten och avfall.  

Ökningen under 2020 blev dock lägre än beräknat då delar av bolagens investeringar har blivit förse-
nade. Men på sikt kommer kommunens borgensåtagande att fortsätta öka då investeringsbehovet 
fortsatt bedöms vara relativt högt. 

Risken att kommunen på sikt ska behöva infria sina borgensåtaganden bedöms som liten utifrån bo-
lagens resultat- och balansräkningar samt det faktum att bolagen är helägda av kommunen.  

Gentemot mindre föreningar är risken högre, men samtidigt är åtagandena betydligt mindre.  

 

 

Övriga ansvarsförbindelser (borgen) 2020 2019 2018 2017 

Leksandsbostäder AB 364 365 351 323 
Leksand Vatten AB 327 304 275 201 
Leksands IF Ishockey 8 8 9 1 
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Övriga 16 12 12 23 
Totalt 715 689 647 548 
Per invånare, kr 45 263 43 620 40 958 35 051 
Landsbygdskommun med besöksnäring, kr - 54 308 52 298 48 024 
Riket, kr - 27 978 26 302 24 538 

Tabell 4. Ansvarsförbindelser mot egna bolag och övriga, i jämförelse med andra kommuner och riket, angivet i 
mkr om inte annat anges. 

Prognossäkerhet 
Ett sätt att mäta risk och kontroll/styrning är att mäta prognossäkerhet. En god prognossäkerhet in-
nebär att kommunen har bättre förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under 
året. Prognossäkerhet kan mätas genom jämförelse av den helårsprognos som gjordes i samband 
med delårsbokslutet i augusti och helårsresultatet. 

Under en rad år har kommunen haft stora avvikelser mellan prognos per sista augusti (delårsbokslut) 
jämfört med årets utfall och så även 2020. Under året har vi haft stora svängningar i skatteunderlags-
prognoser vilket påverkat kraftigt, men även sektorernas prognoser har svängt under året. I delårs-
bokslutet gjordes en prognos på ca + 2 mkr i överskott för sektorerna. Vid årets slut landade resulta-
tet på + 18 mkr för sektorerna jämfört med budget. 2020 är ett exceptionellt år med många tillfälliga 
bidrag och inställd verksamhet vilket påverkat. Bland annat blev ersättningen för sjuklönekostnader 
ca 2,5 mkr högre under hösten än vad som ingick i prognos tillsammans med att ersättningen för 
merkostnader för covid-19 även den blev betydligt högre. Prognosarbetet bör likväl stärkas och en ny 
modell för att följa upp och prognostisera personalkostnader ska tas fram.  Arbetet med att utveckla 
prognoser, kontroll/styrning och förmågan att agera på förändrade förutsättningar behöver fortsätta 
även på en övergripande nivå.  

 

Händelser av väsentlig betydelse 
År 2020 blev inte som planerat. Pandemin slog till med full kraft i mars och sedan dess har covid-19 
påverkat och fortsätter påverka hela organisationen och samhället i stort.  För första gången trädde 
krisledningsnämnden in och tog över kommunstyrelsens verksamhetsområden. Sammanlagt genom-
fördes 12 sammanträden med krisledningsnämnden från 26 mars till 17 juni. 

På tjänstemannasidan var krisorganisationen aktiv under mars till augusti. Kommunens krisorganisa-
tion möjliggjorde snabba och koordinerade beslut och samstämmiga prioriteringar och en samman-
hållen kommunikation. Under hösten har även den politiska organisationen ställt om till digitala mö-
ten och i december genomfördes det första helt digitala fullmäktigemötet. Leksands kommun har 
precis som hela samhället tagit stora digitala kliv under året och inom vissa verksamheter har om-
ställningen kunnat ske utan större påverkan, men inom de flesta verksamheter har påverkan varit 
kännbar. Kommunen har under hittat nya former för samråd och anordnat digitala företagsfrukostar.  

Organisationen kommer under en lång tid framöver behöva hantera och försöka komma ifatt ett 
uppdämt behov av utveckling och utbildning. Elever över lag och kanske i synnerhet de elever som 
går ut gymnasiet våren 2021, som studerat nästan halva sin gymnasietid mer eller mindre på distans, 
riskerar leva med ett kunskapstapp som ska tas igen senare i livet. Flera verksamheter har varit helt 
eller delvis stängda under kortare och längre perioder och i stort sett alla evenemang har ställts in. 
Professioner har fått andra roller där till exempel livsmedelskontrollanter istället i huvudsak arbetat 
med smittskyddsfrågor. Verksamhet inom kultur och fritid har varit stängda under perioder. Den 
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verksamhet som på sätt och vis varit i centrum för pandemin under i stort sett hela året är äldre-
omsorgen. Under pandemin har två av fem särskilda boenden drabbats av smittan och boende avlidit 
med konstaterad covid-19. Det har också lett till ökad sjukfrånvaro, stort vikariebehov, speciell ko-
hortvård och ett ökat tryck på alla medarbetare. Särskilda åtgärder ha vidtagits för att stärka både 
kommunikation och utbildning för att öka tryggheten för boende, hemtjänstkunder, anhöriga och för 
medarbetare under denna exceptionella situation.  
Särskilda anpassningar har gjorts genom att inrätta ’sjuktur’ inom både hemtjänst och särbo där en 
mindre personalgrupp arbetar med personer med konstaterad covid-19 eller i väntan på provsvar.  
 
Under mars till maj halverades platserna på korttidsboendet på grund av att en avdelning tomställts 
till en ’Coronaavdelning’, ifall det skulle ha uppkommit ett ökat behov av covid-19 platser från regio-
nen eller från hemmen.  
  
Arbetslösheten har ökat även i Leksand men kommunen ligger fortfarande relativt väl till jämfört 
med riket. I somras genomförde kommunen och Leksandsbostäder en särskild satsning för att öka 
antalet sommarjobb för ungdomar. Stöd från arbetsförmedlingen gjorde att betydligt fler ungdomar 
än planerat kunde få minst ett par veckors sommarjobb och totalt anställdes ca 100 ungdomar som 
bland annat vaktmästare, handlingshjälp, tågvakt och som flytthjälp inom grundskolan.  
 
Den förväntade ökningen av konkurser och behov av försörjningsstöd har än så länge uteblivit. Var-
ken kommunen eller Leksandbostäder har upplevt lägre betalningsvilja hos våra kunder. Många före-
tag ha drabbats hårt, även om vissa företag har upplevt liten påverkan. Kommunen har inom ramen 
för sitt uppdrag initierat en närmare dialog och tillsammans med andra aktörer erbjudit stöd och råd-
givning via en så kallad företagsakut. Kommunen har även erbjudit anpassningar och lättnader för de 
företag som kommunen handlar med.  Kommunen kan även notera att intresset för vuxenutbildning 
har ökat. 
 
Under 2020 genomfördes även flera omorganisationer. Familj och stöd delades upp där majoriteten 
av verksamheterna flyttade över till den nya sociala sektorn och utbildningssektorn renodlades. De 
två tidigare högstadium samordnades till ett högstadium på Sammilsdalsskolan. Bedömningen att or-
ganisationsjusteringen har fallit väl ut men ytterligare tid behöver gå innan en mer djupgående utvär-
dering kan göras.  
  
Flera större investeringsprojekt har fortlöpt under året. Den nya förskolan Myran invigdes i februari 
och första spadtaget för det nya äldreboendet i Tibble togs i maj. Byggnationen av den nya sporthal-
len påbörjades i slutet på året. Planeringen för nya bostäder vid Åkerö brofäste och det nya bostads-
området Lummerhöjden har fortsatt men processerna är försenade. Den 15 september 2020 upp-
hävde Mark- och miljödomstolen kommunens beslut att anta detaljplanen för Åkerö brofäste efter 
överklagande. Processen att tillskapa en detaljplan har därav fått initierats på nytt. 

 
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser enligt ”Reglemente för kommunsty-
relsen i Leksands kommun” från och med 2013-07-01. Reglementet beskriver kommunstyrelsens 
övergripande uppgifter och ansvar. 
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I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda arbetet med och samordna utformningen av övergri-
pande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, samt att göra 
framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd. Dessutom ingår att övervaka 
att de av fullmäktige fastställda målen, att övriga mål och planer för verksamheten och ekonomin ef-
terlevs, och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. 

I den av kommunfullmäktige i november 2012 antagna visionen för kommunen, Vision 2025, uttalas 
att det ska vara ”lätt att leva i Leksand”. Visionen bryts årligen ner i politiskt beslutade inriktningsmål 
för förvaltningen som utgör utgångpunkten för kommunens Mål och Budget som årligen fastställs av 
kommunfullmäktige. Fullmäktige beslutar även om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kom-
munen.  

Mål och budget omsätts sedan i förvaltningsplanen vilken beskrivs hur förvaltningen avser att nå de 
av fullmäktige beslutade verksamhetsmässiga målen för kommande år samt en djupare redovisning 
av utfallet av föregående års mål. 

Varje sektor arbetar fram en sektorplan utifrån förvaltningsplanen som redovisar hur sektorerna 
kommer att arbeta med sina tilldelade mål. I vissa fall tas också underliggande avdelningsplaner och 
enhetsplaner fram för att ytterligare specificera målen. Utgångspunkten för verksamhetsutveck-
lingen är ett systematiskt kvalitetsarbete som bedrivs inom sektorerna.  

Ekonomiska ramar 
Kommunfullmäktige fastställde i samband med Mål och budget 2020-2022 överskottsmålet på minst 
2,0 % av skatter och bidrag under en femårsperiod. Samtidigt gjordes avsteg i och med att målen inte 
nås med beslutad budget för perioden.  Syfte med de finansiella målen är att: 

 Investeringar ska kunna finansieras utan att öka upplåningen 

 Framtida pensionsutbetalningar ska klaras av utan nedskärningar i verksamheten 

 Kommunens eget kapital värdesäkras för kostnadsutvecklingen/inflationen 

 Kompensera för tidigare års nedskrivning av anläggningstillgångar 

 Reserver skapas för att klara stabiliteten i de fall oförutsedda behov uppstår eller de ekono-
miska förutsättningarna försämras. 

Planering året innan budgetåret 
På uppdrag av kommunstyrelsen, arbetar förvaltningarnas sektorer fram ett budgetförslag för kom-
mande år utifrån framtida behov och uppdrag. Kommunledningsgruppen gör därefter prioriteringar 
och avvägningar inom och mellan verksamhetssektorerna. Tjänstemannaförslaget utgör sedan un-
derlag för politisk bedömning där respektive parti representerat i kommunfullmäktige har möjlighet 
att lägga egna förslag till budget. 

Uppföljning under budgetåret 
Verksamheternas kostnader och intäkter följs upp löpande under året och eventuella avvikelser har 
rapporterats i den mån de är betydande. Rapport med en prognostiserad årsavvikelse lämnas fyra 
gånger per år. 

Bokslut och årsredovisning 
I årsredovisningens förvaltningsberättelse görs en bedömning om målen för en god ekonomisk hus-
hållning har uppnåtts. Kommunens revisorer bedömer om resultatet i årsbokslutet är förenligt med 
de mål fullmäktige beslutat om i budgeten och planen för ekonomin under perioden. Bedömningen 
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om en god ekonomisk hushållning uppnåtts för året baseras på måluppfyllelsen av de av kommun-
fullmäktige beslutade finansiella och verksamhetsmässiga målen.  

Uppsiktsplikt 
Kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala fö-
retag. Utöver detta har styrelsen sedan 1 januari 2013 en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över de 
kommunala aktiebolagen med en korresponderande handlingsplikt om det framkommer att bolagen 
inte förvaltas i enlighet med reglerna om kommun- och regionägda bolag i 10 kap. Kommunallagen 
(2017:725). 

Enligt reglementet för kommunstyrelsen i Leksands kommun framgår att det i kommunstyrelsen styr-
funktion ingår att: 

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger 
eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 
direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. 

Intern kontroll 
Kommunstyrelsen har utöver det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kon-
troll, även ansvar för att förvaltningsövergripande tillämpningsföreskrifter finns samt för att lämna 
råd och anvisningar för att internkontrollen ska fungera på ett fullgott sätt. Varje utskott och nämnd 
svarar för sin del av den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde samt att det finns 
erforderliga regler och anvisningar för den interna kontrollen.  

Kommunstyrelsen och nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och rikt-
linjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten genom tillräcklig 
intern kontroll samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. (KL 6 kap 7§) 

Kommundirektör tillika förvaltningschef ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls inom hela 
kommunförvaltningen, att ett enhetligt arbetssätt tillämpas, samt att löpande rapportera till kom-
munstyrelsen om hur den interna kontrollen fungerar, samt eventuella avvikelser.  

Sedan några år tillbaka finns ett utvecklat och omfattande kvalitetsarbete kring kommunfullmäktiges 
beslutade mål, bland annat genom att kommunens verksamhets- och kvalitetsutvecklare arbetar sys-
tematiskt i respektive sektor.  Varje år sammanställs en förvaltningsplan, sektorplan och avdelnings-
planer. Lägesredovisning sker tre gånger per år. Redovisning görs efter mars månad, i samband med 
delårsbokslutet och efter december. Avvikelser från förväntat resultat i fullmäktiges mål och indika-
torer redovisas för utskott och kommunstyrelse så snart som möjligt.  

Arbetet med kommunens styrande planer utvecklas kontinuerligt och utvecklingen av indikatorer för 
fullmäktiges mål tas fram i samverkan med politiken. Kombinationen av rapporteringar av förvalt-
ningsplan, sektorplan, avdelningsplaner, ekonomiska rapporter i utskott samt kommunstyrelsen ger 
goda möjligheter till att uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Tillförlitlig rappor-
tering och information om verksamhetens efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter är viktigt 
för en kontroll av måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges antagna mål.   
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Verksamhetsmässig måluppfyllelse 
Utifrån visionen fastställer fullmäktige årligen mål för verksamheterna i kommunen. Målen följs upp 
med hjälp av indikatorer. Alla sektorer bidrar direkt eller indirekt till att uppnå alla mål. Under 2020 
hade Leksands kommun tio verksamhetsmässiga mål och tillhörande indikatorer och fem mätbara fi-
nansiella mål.  

 

Måluppfyllelsen för de politiska målen redovisas enligt en tregradig färgskala. 

Hög måluppfyllelse   
Godkänd måluppfyllelse   
Låg måluppfyllelse   

 

För att nå hög måluppfyllelse och ’grön’ nivå ska indikatorer vara i den övre kvartilen bland jämfö-
rande kommuner (de 25 % bästa) i riket. Godkänd måluppfyllelse ’gul’ nivå är mellersta kvartilen (de 
50 % mellersta) i riket och låg måluppfyllelse och ’röd’ nivå är i den nedre kvartilen (de 25 % lägsta i 
riket). Finns det ingen nationell jämförelse ska resultatet vara bättre än föregående år för att nå hög 
måluppfyllelse. 

 

Politiska mål och indikatorer  

Av de 10 målen bedöms måluppfyllens som godkänd för åtta av målen och som hög för två mål. Pan-
demin har påverkat både målen och indikatorerna. För målen som rör skolan har de inställda natio-
nella proven inneburit att värden saknas på vissa indikatorer.  

1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområ-
det 

Godkänd måluppfyllelse   
Indikatorer Resultat 

2020 
Resultat 

2019 
Målnivå Målnivå Målnivå Källa 

18% 21 % 25 % (övre 
kvartilen) 

50 %  25 % 
(lägsta 

kvartilen) 

RKA Ekologiska livsmedel i kommu-
nens verksamhet, andel % 

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

Matsvinn Gästishallen, gram per 
portion 

Varierar mel-
lan  

20-35 gr/dag 

Ingen mät-
ning 

<35 gr 35-70 gr >70 gr Egen 
mätning 

Utveckling av sopsäcksvikt efter 
källsorteringsprojekt 

Ingen förbätt-
ring 

Ingen mät-
ning 

>10% 1-10% <1% Egen 
mätning 

47 % 45 % 25 % (övre 
kvartilen) 

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen) 

MFS Andel miljöbilar i kommunorgani-
sationen 

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

* Två elbilar och resterande flotta tankas med HVO100.  
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**Från och med halvåret 2019 körs kommunens bilpark med HVO100 

 
Kommentarer/analys till resultatet: 

Ett mål där resultatet delvis påverkats av pandemin. Både vad gäller genomförande och mätningen. Den 
samlade bedömningen är godkänd måluppfyllelse. 

 Andelen ekologiska livsmedel till och med 31 december är 18 %, vilket är en minskning med drygt 
3 % jämfört med 2019. Det innebär röd målnivå. Ekologiska varor som används är i huvudsak 
kaffe, vit fisk, mjölk, fil, bananer, hårdbröd, krossade tomater och havregryn. Att förvaltningen 
inte når en högre målnivå beror delvis på covid-19 då färre portioner tillagats, sjukfrånvaro inom 
skola och förskola varit hög, distansutbildning och att elever ätit på Tegera Arena. Ekologiska livs-
medel är dyrare nuvarande upphandling inte innefattat ett sortiment som gett den effekt man 
tänkt sig. Kostenheten har varit mer återhållsamma med alla inköp däribland livsmedelsinköp för 
att hålla budget. Det är svårt att göra en exakt beräkning av kostnaden för att nå en andel på 30 
%, men förvaltningens bedömning är att det skulle kosta ytterligare cirka 200 tkr att närma sig 
målnivån. Kostenhetens bedömning är att inköp av ekologisk köttfärs, pasta och ris skulle kosta 
cirka 330 tkr/år. 

 Det dagliga matsvinnet i Gästishallen är ca 32,5 gram per portion, det innebär grön målnivå. 
Matsvinnet följs upp varje dag och resultatet sätts upp i matsalen för att medvetandegöra ele-
verna.  

 Förvaltningen har två elbilar och 91 dieselbilar som tankas med HVO100. I den officiella mät-
ningen kring miljöbilar kommer kommunen inte upp i målnivå, men vi når de interna målen.  

 Källsorteringssystem finns i kommunens verksamheter. De fungerar dock olika bra på olika plat-
ser. För att införa ett system som fungerar överallt behöver det förnyas och anpassas och berörd 
personal ändra beteende. Införandet av källsortering på kommunhuset kommer prioriteras 2021. 
Efter kommunhuset kommer projektet att se över och anpassa systemet hos kommunens övriga 
verksamheter. Under projektets första fas, då kommunhusets avdelningar informerades om 
källsorteringen och systemet i huset (hösten 2019 till januari 2020) vägdes avfallet tre gånger av 
städavdelningen. Resultatet visade inte någon viktminskning. Sedan kom covid-19 och persona-
len på kommunhusets avdelningar började arbeta hemifrån. Ingen jämförbar vägning har därför 
kunnat genomföras.   

 Arbetet med nya miljömål pågår. Arbetsgrupper har skapats och planen är att kunna besluta om 
nya miljömål under 2021. Nuvarande miljömål har förlängts så de även gäller under 2021.  

Åtgärder/planerade insatser: 

 2021 ska en ny upphandling av livsmedel göras och inför den ska förvaltningen ha en dialog med 
politiken om förväntningar och krav. 

 För att minska matsvinnet ytterligare är en idé att skapa ett gemensamt arbete med skolan för 
att säkerställa att alla jobbar mot samma mål.  

 Arbetet med att ta fram nya miljömål pågår. Ett förslag på naturplan har tagits fram.  
 En hållbarhetsgrupp med representanter från flera sektorer träffas regelbundet, men arbetet har 

tillfälligt pausats under hanteringen av pandemin.  
 

2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psy-
kisk och social hälsa samt motverka missbruk och utanförskap  
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Godkänd måluppfyllelse   
Indikatorer Resultat 

2020 
Resultat 

2019 
Målnivå Målnivå Målnivå Källa 

25% (övre 
kvartilen) 

50%  25% (lägsta 
kvartilen) 

SKL/egen 
mätning 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i 
skolan 

85,3% 87% 

>90% 70-90% <70% Egen 
mätning 

Elever i åk 4: Jag är ofta utomhus 
på rasterna 

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

Elever i åk 8: Känt sig nedstämd 36,4% 34,6% <15% 15-30% >30% LUPP/ 
Egen 

mätning 
Åk 1 gymnasiet som uppger att de 
dricker alkohol 

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

Åk 1 gymnasiet som uppger att de 
provat på narkotika 

Våren 2021 3,1% <3% 3-7% >7% ELSA 

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

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

Placeringar antal, vuxna missbru-
kare 

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

34,2% 
(2019) 

62,9% 
(2018) 

25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

SCB Köp av vård för vuxna med miss-
bruk, andel % 34,2% 

(2019) 
62,9% 
(2018) 

<25% 25-50% >50% Egen 
mätning 

 
Kommentarer/analys till resultatet: 

Indikatorerna visar på små förändringar jämfört med föregående år. Bedömningen är att måluppfyllelsen är 
godkänd och trenden är positiv.  

 I Skolinspektionens mätning våren 2020 instämde 96 % av åk 5-eleverna, helt eller delvis, att de 
känner sig trygga i skolan. Det är en rejäl förbättring jämfört med våren 2018 då motsvarande 
siffra var 87 %. I den egna mätningen som sker varje år, med samma frågor som Skolinspektio-
nen, har andelen sjunkit något från 2019 till 2020. 

 Elevhälsans organisation på grundskolan har utökats. De har även tagit fram ett årshjul för att ut-
veckla det förebyggande arbetet avseende ökad trygghet och trivsel.  

 Socialpedagoger har anställts i grundskolan för att främja den sociala miljön på de större sko-
lorna. Alla åldrar behöver öva sig i sociala kontakter. Detta behöver övas även utanför klassrum-
met. 

 Digital anmälan och utredning av kränkningar har implementerats hos all personal i grundskolan 
och är en naturlig del i trygghetstänkandet. 

 Arbetet med lärmiljön i grundskolan har gjort personal och elever mer medvetna om hur lärmil-
jön påverkar tryggheten i skolan. 

 Gällande indikatorer från gymnasiet och ELSA har ett fåtal hälsobesök hållits, vilket gjort att det 
inte finns något underlag. Anledningen till detta beror bland annat på att skolsköterskan på gym-
nasiet behövdes inom Sociala sektorn under våren 2020 på grund av pandemin. Gymnasieele-
verna bedrev fjärrundervisning större delen av vårterminen och delar av höstterminen.  

 Andelen 16–19-åringar som ingår i KAA har ökat jämfört med motsvarande period i fjol. Föränd-
ringen ligger inom ett normalt variationsspann. Analysen visar inte på att det skulle vara Corona-
relaterat kopplat till fjärrundervisningen som gymnasiet bedrev i våras, utan att ökningen har 
andra förklaringar inom vanlig variation.  
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 Totalt för alla placeringar kring vuxna har det varit en ökning från årets början till årets slut.  An-
tal placerade vuxna missbruk har varierat mellan två och sex ärenden per månad. December må-
nad slutade på sex ärenden.  

 Trenden är att missbruk ökar under sommaren och vi behöver en mer inkluderade öppenvård 
som har tydliga uppdrag i vad det är för insatser som ska utföras.  
 

Åtgärder/planerade insatser: 

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

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

 Utbildningssektorn arbetar kontinuerligt med KAA. Ett utvecklingsarbete är inplanerat, vilket syf-
tar till att se över metod och modell för samverkan mellan förvaltningens olika aktörer. Detta ar-
bete kommer att kopplas mot det arbete som sker gällande integration av vuxenutbildningen och 
AME/integration.  

 Från höstterminen finns även Fältassistenter anställda för att bygga broar mellan skola och fritid. 
 Ungdomsgården med spelklubb har kommit igång efter flytten och ska utvecklas vidare när re-

striktionerna på grund av pandemin lättar. 
 Kartläggning av alla placeringar har gjorts och en plan har gjorts för att personerna ska kunna av-

sluta placeringar som är möjliga. Flera ärenden har kunnat avslutas under året. 
 Öppenvården behöver ändra sitt arbetssätt och arbetsmetoder för att möta upp de behov som 

finns runt missbruk. 
 

3. Höja måluppfyllelsen hos elever i våra skolor 

Godkänd måluppfyllelse   
Indikatorer Resultat 

2020 
Resultat 

2019 
Målnivå Målnivå Målnivå Källa 

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

Ingen mät-
ning 

62% 25% (övre 
kvartilen) 

50%  25% (lägsta 
kvartilen) 

Skolver-
ket/SCB 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i 
engelska 

88,5% 84,8% 25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

Skolver-
ket/SCB 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i 
matematik 

85,5% 87,2% 25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

Skolver-
ket/SCB 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i 
svenska 

88,6% =100 25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

Skolver-
ket/SCB 

73,3% 70,4% 25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

Skolver-
ket/SCB 

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

73,3% Ingen mät-
ning 

<20% från 
100% 

>20-<40% 
från 100% 

>40% från 
100% 

Egen mät-
ning 

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

-1,9 0,5 25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

SKL/SCB Elever i åk 9, genomsnittligt merit-
värde avvikelse från modellberäk-
nat värde 

-1,9 Ingen mät-
ning 

>5 -5 till 5 <-5 Egen mät-
ning 

Meritvärde åk 9 (17 ämnen) 230,5 226,6 25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

Skolver-
ket/SCB 
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Genomsnittlig betygspoäng – ele-
ver med gymnasieexamen 

14,0 14,0 25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

Skolver-
ket/SCB 

 
Kommentarer/analys till resultatet: 

Bedömningen är att måluppfyllelsen är godkänd. Meritvärdet i åk 9 har ökat men resultat i åk 6 har sjunkit. 
En svagt sjuknade nåluppfyllelse där helhetsbedömningen kring betygen kan ha påverkats av de inställda na-
tionella proven.  

 Under våren 2020 ställdes samtliga nationella prov inom grund- och gymnasieskola in på grund 
av pandemin. Därav kommer inget resultat för elever åk 3 i matematik. 

 Att inga nationella prov hölls har sannolikt påverkat betygsättningen på lite olika sätt. Möjligtvis 
kan det avspegla sig i betygen i svenska, matematik och engelska för åk 6. Där engelskan har för-
bättrats, medan resultatet för svenska och matematik har sjunkit. 

 Ser man till åk 6-elevernas resultat på helheten tyder det mesta på en flackare tendens, där bred-
den har ökat, fler elever uppnår godkända betyg i alla ämnen, men spetsen har minskat, sjun-
kande meritpoäng. 

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

Åtgärder/planerade insatser: 

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

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

 

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

Godkänd måluppfyllelse   
Indikatorer Resultat 

2020 
Resultat 

2019 
Målnivå Målnivå Målnivå Källa 

Ingen mät-
ning 

65% 25% (övre 
kvartilen) 

50%  25% (lägsta 
kvartilen) 

Skolver-
ket/SCB 

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

Ingen mät-
ning 

Ingen mät-
ning 

<20% från 
100% 

>20-<35% 
från 100% 

>35% från 
100% 

Egen mät-
ning 

Maj 2021 29% 25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

SCB/KB Andel barnboklån i kommunala 
bibliotek 0-17 år Mäts helår 49% >20% 10-20% <10% Egen mät-

ning 
Antal pedagogiska dokumentatio-
ner (DUK) som kopplar till skrift-
språk, kommunikation och läsning 

0,26 0,41 >6 2-6 <2 Egen mät-
ning 

* Antal barnboklån i kommunala bibliotek per barn 0-17 år 
** Del av folkbiblioteksutlåningen som är utlån av barn- och ungdomsmedier 
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Kommentarer/analys till resultatet: 

Målet har påverkats av codid-19 och bedömningen att godkänd måluppfyllelse.  

 Under våren 2020 ställdes samtliga nationella prov inom grund- och gymnasieskola in. Därav 
kommer inget resultat för elever åk 3 i svenska. 

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

 Antalet gjorda DUK:ar sjönk skarpt i och med Corona-situationen. Dels pga. omställningen, dels 
pga. kontinuiteten bland barn och personal som påverkades av sjukdomar. 

Åtgärder/planerade insatser: 

 Arbetet med DUK:ar ingår i förskolans plan kring det systematiska kvalitetsarbetet. Skolledningen 
arbetar systematiskt med att pedagogerna kontinuerligt ska utveckla det systematiska kvalitets-
arbetet. I det planerade utvecklingsarbetet kan DUK:arna ersättas med andra former av doku-
mentation. 

 Grundskolan arbetar med ett utvecklingsarbete med skolbibliotekarierna. Vi vill utöka skolbiblio-
tekariernas kompetens att bli en ännu bättre pedagogisk resurs i skolorna för att främja språkut-
veckling genom läsning och skrivning. 
 

5. Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, hälsofrämjande 
och hållbar omsorg med inflytande över sin livssituation  

Godkänd måluppfyllelse   
Indikatorer Resultat 

2020 
Resultat 

2019 
Målnivå Målnivå Målnivå Källa 

84% 81% 25% (övre 
kvartilen) 

50%  25% (lägsta 
kvartilen) 

Socialsty-
relsen 

Brukarbedömning särskilt boende - 
helhetssyn 84% 81% >86% 77-86% <77% Egen mät-

ning 
82% 88% 25% (övre 

kvartilen) 
50% 25% (lägsta 

kvartilen) 
Socialsty-

relsen 
Brukarbedömning hemtjänst – hel-
hetssyn  82% 88% >94% 87-94% <87% Egen mät-

ning 
Brukarbedömning LSS – helhetssyn  81% 90% >84% 61-84% <61% Egen mät-

ning 
Antal brukare/kunder som erhållit 
förenklad handläggning 

50 beslut Ingen mät-
ning 

>10 10-5 <5 Egen mät-
ning 

 
Kommentarer/analys till resultatet: 

Resultatet har påverkats av pandemin och brukarundersökningen genomfördes när sjukfrånvaron var som 
högst. Måluppfyllelsen är godkänd men uppvisar sjunkande trend. 

 Brukarundersökningen i hemtjänsten genomfördes mellan mars-maj då sjukfrånvaron på grund 
av pandemin var hög och många vikarier jobbade. Detta påverkar resultatet då många olika vika-
rier besökte våra kunder. Detta påverkar också personalkontinuiteten som fortfarande är i ge-
nomsnitt 19 personer under en 14 dagarsperiod som besöker våra kunder. Helhetsbedömningen 
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påverkas av de andra indikatorer som mäts bland annat trygghet och inflytande som har lägre re-
sultat.  

 Inom hemtjänsten har antalet män ökat och uppgår nu till 55%.  
 En del kunder efterfrågar dock enbart kvinnlig personal vilket kommunen inte kan erbjuda.  
 Inom hemtjänst finns en stor mångfald med många personer med annan etnisk bakgrund. En 

synpunkt som har framkommot från brukare är att man upplever sämre kommunikation när per-
sonalen har ett annat modersmål än svenska vilket bedöms vara ytterligare en faktor som drar 
ner helhetsbedömningen.  

 LSS brukarundersökning är inte nationell utan egen mätning. I den egna mätningen kan det vari-
era mellan åren vilka insatsers som mäts och resultatet är därmed inte helt jämförbart mellan 
åren.  
 

Åtgärder/planerade insatser: 

 Enhetscheferna vid hemtjänsten ska prioritera det ”första kunden besöket” för att ha en direkt 
kontakt med kunderna och höra deras önskemål och behov. 

 Inom hemtjänsten ska ’näransvariga’ besöka sina kunder oftare. 
 Genomförandeplanerna ska innehålla mål mm. 
 

6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarnas och 
lokala arbetsmarknadens behov 

Godkänd måluppfyllelse   
Indikatorer Resultat 

2020 
Resultat 

2019 
Målnivå Målnivå Målnivå Källa 

10,46% 8,5% 25% (övre 
kvartilen) 

50%  25% (lägsta 
kvartilen) 

SKL Andel sjukfrånvaro i kommunen to-
talt 10,46% 8,5% <6% 6-8% >8% Egen mät-

ning 
79 79 25% (övre 

kvartilen) 
50% 25% (lägsta 

kvartilen) 
SKL Hållbart medarbetarskapsindex 

(HME), Ledarskap, motivation, styr-
ning totalt 

79 79 >80 69-80 <69 Egen mät-
ning 

Arbetsmiljöindex 66 65 >85 60-85 <60 Egen mät-
ning 

Andel elever på yrkesvux som kom-
mer i egen sysselsättning 

85% 100% >80% 60-80% <60% Egen mät-
ning 

Andel elever på gymnasiets yrkes-
program som kommer i egen sys-
selsättning 

Underlag sak-
nas 

Ingen mät-
ning 

>80% 60-80% <60% Egen mät-
ning 

Tillgång till arbetskraft med rele-
vant kompetens 

2,82 2,89 <73 73-217 >217 Företagskli-
mat 

 
Kommentarer/analys till resultatet: 

Målet har påverkats av pandemin och sjukfrånvaron har ökat kraftigt inom vissa sektorer, i synnerhet inom 
enheter där man inte kunnat arbeta hemma utan har behövt sjukskriva sig vid minsta symptom. Måluppfyl-
lelsen når ändå godkänt under året.  

 Sjukfrånvaron 2020 är 10,46% vilken är en ökning jämfört med 2019. Det var många sjuka i bör-
jan av pandemin. Sociala sektorn, utbildningssektorn och verksamhetsstöd hade mycket högre 
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sjukfrånvaro än vanligt i början av pandemin och i samhällsutvecklingssektorn var den något 
högre. Under sommaren var sjukfrånvaron mycket lägre än vanligt. Under hösten ökade sjukfrån-
varon främst i sociala sektorn och utbildningssektorn. Sjukfrånvaron har påverkats av att medar-
betare har blivit sjuka i Covid, de har behövt stanna hemma vid minsta symptom och även stan-
nat hemma om en närstående har varit sjuk. I flera arbetsgrupper har det funnits möjlighet att 
jobba hemifrån vid symptom vilket troligen är en anledning till att sjukfrånvaron inte blivit än 
högre under 2020.  

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

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

Åtgärder/planerade insatser: 

 Sjukfrånvaron följs upp månadsvis både kort- och lång frånvaro och vid avvikelser ska åtgärder 
vidtas.  

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

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

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

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

 

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

Hög måluppfyllelse   
Indikatorer Resultat 

2020 
Resultat 

2019 
Målnivå Målnivå Målnivå Källa 

Andel elever som deltar i kultur- 37% 41% 25% (övre 
kvartilen) 

50%  25% (lägsta 
kvartilen) 

SCB 
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skola som andel av invånare 7-15 
år 

37% Ingen mät-
ning 

>35% 15-35% <15% Egen mät-
ning 

36 (avser 
2019) 

37 (avser 
2018) 

25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

Riksidrotts- 
förbundet 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar 
antal/inv 7-20 år v. 40 avser 

2019 
37 % >32% 22-32% Under 22% Egen mät-

ning 
Antal besökare i kulturhuset 80 000 245 795 >250 000 220 000-

250 000 
<220 000 Egen mät-

ning 
Rankingplacering i Naturvårdsver-
kets årliga mätning ”Sveriges fri-
luftskommun” 

Plats 12, bäst 
i Dalarna, 

30,5 poäng  

Delad 1:a 
plats 

<73 73-217 >217 Naturvårds-
verket 

Antal sidvisningar naturkartan 30 000 (web-
ben) 

7626 >15000 7500-
15000 

<7500 Egen mät-
ning 

 

Kommentarer/analys till resultatet: 

Resultatet bedöms som hög måluppfyllelse. Kulturhuset har varit stängt men besöken i våra naturreservat 
och utnyttjandet av naturkartan har ökat kraftigt  

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

 Naturkartan har under året visat sig vara en stor succé med en ökning från totalt 7626 sidvis-
ningar för hela 2019 till 30 000 visningar fram till och med december månad. Utöver detta till-
kommer även nedladdningar av appen.  

 Under året har nytt konstgräs lagts på fotbollsplanen vid Siljansvallen. Planen invigdes den 5 sep-
tember.  

 Arbetet med ny sporthall pågår. 
 Anledning till tapp i Sveriges friluftskommun berodde framförallt på att frågor kopplade till sko-

lan fick annorlunda svar i år jämfört med tidigare år.  
 Totalt minskade antalet besökare till Granberget jämfört med tidigare år, under säsongen 

2019/2020 besökte 31 907 personer anläggningen jämfört med 35 664 personer säsongen 
2018/2019. Det här berodde primärt på dålig tillgång på snö i början av säsongen och pandemin i 
slutet av säsongen. Trots minskningen av antal besökare klättrade Granbergets anläggning i 
SLAO:s rakning av största anläggningar i Sverige, från plats 30 till plats 28. Under december må-
nad var det högtryck på Granberget.  

 Leksandshallen har drabbats hårt av pandemin. Fram till sista december 2020 har totalt 57 000 
personer besökt Leksandshallen, att jämföra med 85 000 personer samma period förra året. 
Detta kommer få direkt ekonomiska konsekvenser då antalet betalande besökare minskat.  

 Från november har Leksandshallen och Kulturhuset varit stängt. På Leksandshallen har simträ-
ning för skolor fortsatt och på Kulturhuset har man kunnat fortsätta låna ut böcker genom digital 
beställning och utlämning utanför huset.  

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

 Under perioden har vi sett en tydlig nedgång i antal besökare till kulturhuset, från 78 595 besö-
kare januari till och med augusti 2019 till 65 095 besökare för samma period 2020. De första må-
naderna av året började starkt men en drastisk minskning skedde i samband med pandemins ut-
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brott. Detta i kombination med minskade öppettider har resulterat i det minskade besöksantalet. 
Från och med november stängdes kulturhuset helt för externa besökare.  

 

Åtgärder/planerade insatser: 

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

 Grundskolan har ett aktivt samarbete med att kulturskolan bedriver musikundervisningen i års-
kurs två på samtliga skolor i kommunen. 

 På högstadiet erbjuds kulturskolans utbud till elever på elevens val. 
 Förhoppningen är att kunna öppna upp kulturhuset, då pandemin stabiliserats. Under tiden kan 

utställningar på Kulturhuset följas digitalt.  
 Utvecklandet av naturkartan kommer fortsätta och nya typer av besökspunkter kommer läggas 

till. 
 

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

Godkänd måluppfyllelse   
Indikatorer Resultat  

2020 
Resultat 

2019 
Målnivå Målnivå Målnivå Källa 

Andel webbformulär och e-tjänster 
i förhållande till totala antalet blan-
ketter 

Ingen mät-
ning 

Ingen mät-
ning 

>75% 26-75% <26% Egen mät-
ning 

Andel inkomna ärenden lösta av 
kundtjänst 

Ingen mät-
ning 

Ingen mät-
ning 

>75% 31-75% <31% Egen mät-
ning 

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

Stängt sedan 
nov 

4 h >6 h 2-6 h <2 h Egen mät-
ning 

Leksandshallens öppethållande ut-
över 08-17 på vardagar, tim-
mar/vecka 

Stängt sedan 
nov 

25 h <20 h 15-20 h <15 h Egen mät-
ning 

56 Ingen mät-
ning 

25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

RKA Delaktighetsindex 

56 56 >70 45-70 <45 Egen mät-
ning 

 
 

 
Kommentarer/analys till resultatet: 

Indikatorerna har påverkats av pandemin då verksamheter hållit stängt. Indikatorerna är inte heltäckande 
för att mäta måluppfyllelse på övergripande nivå. Under pandemin har kommunen skalat upp information 
och service gentemot medborgarna och bland annat erbjudit handlingshjälp och riktad kommunikation vilket 
bedöms påverkat det övergripande målet om service och tillgänglighet positivt. Måluppfyllelsen bedöms 
som godkänd men en försämring på indikatornivå på grund av pandemin. 
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Kommunikationsavdelningen har varit med i krisledningsarbetet och har därför inte hunnit arbeta ak-
tivt med indikatorerna webbformulär/e-tjänster, ärenden lösta av kundtjänst och delaktighetsindex.  
Planen var att återuppta arbetet under hösten, men eftersom smittspridningen ökade under hösten 
har Kommunikationsavdelningen prioriterat sina resurser till pandemiarbete.  

 Kommunikationsavdelningen har dock gjort några formulär under året, men inte i den 
utsträckning som det var tänkt eftersom det inte har funnits resurser till detta.  
 

Åtgärder/planerade insatser: 

 Förhoppningen är att kunna öppna de kommunala biblioteken samt Leksandshallen då pandemin 
stabiliserats. Under tiden omfördelas Leksandshallens personal till Granberget och digitala 
boklån erbjuds.  
 

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

Godkänd måluppfyllelse   
Indikatorer Resultat 

2020 
Resultat 

2019 
Målnivå Målnivå Målnivå Källa 

57 (jämfö-
rande resul-
tat finns ej 

ännu) 

58 25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

RKA Handläggningstid från inkommen 
ansökan till beslut för bygglov, an-
tal dagar 

57 58 <40 40-70 >70 Egen mät-
ning 

Frågan har ut-
gått från rak-

ningen 

4,49 25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

Insikt Tillämpning av lagar och regler (Fö-
retagsklimat, svenskt näringsliv) 

Frågan har ut-
gått från rak-
ningen 

75 >78 70-78 <70 Egen mät-
ning 

3,15 * 3,59 25 % (övre 
kvartilen) 

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen) 

Svenskt nä-
ringsliv 

Tjänstemännens attityd till företa-
gande (Företagsklimat, svenskt nä-
ringsliv)* 53** 58 >83 75-83 <75 Egen mät-

ning 
Antal bostäder som pågående de-
taljplaner möjliggör 

400  100-150 
bostäder 

50-100 bo-
städer 

0-50 bostä-
der 

Egen mät-
ning 

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

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen) 

RKA Antal (under året) meter anlagda 
eller förbättrade cykelvägar 

1000 m 80 m (Tor-
get) 

>1000 m 600-1000 
m 

<600 m Egen mät-
ning 

* denna indikator redovisas inte i kolada och det är därav svårt att få fram en jämförande siffra gällande kvartiler på riket 
totalt.  
** maximal poäng sex. Den egna mätningen baseras på indextalet delat sex. 
 *** cykelväg i kommunen, kommunal, meter/invånare N07803 
 
Kommentarer/analys till resultatet: Resultatet är godkänd måluppfyllelse och kommunen klättrar en plats på 
svensk näringslivs ranking av företagsklimat under 2020. Trots vakanser och mycket hårt tryck minskade 
handläggningstiden för bygglov vilket gör att bedömningen är att resultatet är uppåtgående.  

 Vid nya vägen förbi förskolan Myran har 500 meter gång- och cykelväg (GC-väg) anlagts. I Insjön 
har ny GC-väg längs Insjövägen samt Faluvägen tillskapats för att bland annat göra vägen till och 
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från skolan säkrare. I Tällberg pågår förarbetet för att anlägga cykelväg till Tällbergs skola. Arbe-
tet med GC-väg till Häradsbygden fortsätter.  

 Totalt har 493 byggärenden inkommit 2020, detta är 90 fler jämfört med 2019. Det har sökts 
bygglov för totalt 17 villor, att jämföra med 12 året innan.   

 I dagsläget pågår arbetet med flera större detaljplaner som syftar till att möjliggöra nybyggna-
tion. Exempelvis detaljplan Lummerhöjden, Åkerö Brofäste, Norra Hallberget i Siljansnäs samt 
Rosen Västra. Uppdaterad bostadsförsörjningsplan har beslutats i samhällsbyggnadsutskottet i 
januari och förväntas antas av kommunfullmäktige under våren.  
 

Åtgärder/planerade insatser: 

 ”Tjänstemännens attityd till företagande” - detta mäter företagarnas upplevelse av tjänstemän-
nens attityd. Denna siffra är förvissa röd, men Leksands kommun gör också en mätning genom 
Insikt där de företag och privatpersoner som haft direktkontakt med våra tjänstemän i samband 
med myndighetsbeslut (bygg, alkohol, miljö och livsmedel) får besvara ett antal frågor gällande 
bland annat attityd, tillgänglighet etc. Dessa siffror visar mycket goda resultat där vi ligger bland 
de bästa i Sverige. Den siffran har ökat 2020 jämfört med 2019. 
 

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

Hög måluppfyllelse   
Indikatorer Resultat 

delår 2020 
Resultat 

2019 
Målnivå Målnivå Målnivå Källa 

Antal samverkansområden/delad 
resurs 

44 45 >50 40-50 <40 Egen mät-
ning 

-6 (avser 
2019) 

- 4 (avser 
2018) 

25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

SCB Nettopendling till kommun, andel 
(%) -6 (avser 

2019) 
- 4 (avser 

2018) 
<-5 -5 till 5 >5 Egen mät-

ning 
 
Kommentarer/analys till resultatet: 

Bedömningen är hög måluppfyllelse då det idag finns samverkan inom relevanta områden.  

 Under hösten avslutades försöken att få till ett samarbete med Rättvik inom GIS-området.  

 
 

Finansiell måluppfyllelse 
I följande avsnitt redogörs för de finansiella målen för Leksands kommun. Kommunfullmäktige har 
beslutat om fem finansiella mål för en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser.  

Måluppfyllelsen för de politiska målen redovisas enligt en två-gradig färgskala. 

Uppnått   
Ej uppnått   

37



31 

 
1. Soliditeten inklusive den del av pensionsskuld som redovisas som ansvarsför-
bindelse ska förbättras mot föregående tre år 

Resultat  
Kommentarer till resultat 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar i vilken ut-
sträckning kommunens tillgångar har finansierats med eget kapital respektive skulder. Ett viktigt kri-
terium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan be-
hålls eller utvecklas i positiv riktning. En förbättrad soliditet innebär att kommunen minskar sin skuld-
sättningsgrad och därigenom ökar sitt finansiella handlingsutrymme för framtiden.  

 

Figur 4. Kommunens soliditet, inkl. ansvarsförbindelse, angiven i % för perioden 2016-2020. 

 

 

Målet har uppnåtts då soliditeten är högre än snittet (11,4 %) för de tre föregående åren och har va-
rit stadigt stigande de senaste åren.  

 

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

Resultat  
Kommentarer till resultat 
Självfinansieringsgraden tidigare år har varit över målet om 100 %. För åren 2019-2022 förväntas den 
uppgå till 57 % exklusive exploatering, detta utifrån att exploateringsverksamheten förväntas vara 
självfinansierad över tid. Givet stora kommande investeringar i bland annat infrastruktur, särskilt bo-
ende och sporthall bedöms målet inte kunna nås under kommande år.  Följden blir ökade räntekost-
nader samt i viss mån avskrivnings- och driftkostnader. 
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Figur 5. Diagram över kommunens självfinansieringsgrad över perioden 2019-2022. 

 
Årets totala nettoinvesteringar uppgår till 108.7 mkr jämfört med budget på 207,2 mkr. Exklusive ex-
ploateringsverksamheten uppgår investeringarna till 101,7 mkr jämfört med budget på 190,8 mkr vil-
ket motsvarar 65% 

För budgetperioden 2019-2022 räknar kommunen inte med att nå målet utan självfinansieringsgra-
den blir 47 % om alla investeringar genomförs enligt plan. Så är sällan fallet men nu är bygget av 
både äldreboende i Tibble i full gång likasom byggnationen av den nya sporthallen vilket sannolikt in-
nebär att investeringarna kommer vara höga även kommande år. För 2021 påverkas målet av kom-
munen har budgeterat ett minusresultat samtidigt som investeringskostnaderna är höga. 

Sammantaget kommer de höga investeringsnivåerna innebära högre kapitalkostnader och minskade 
ekonomiska ramar för verksamheterna. Det nya särskilda boendet minskar samtidigt en extern hyres-
kostnad på 8 mkr/år när kommunen går ur hyrda lokaler vilket motiverar en ett avsteg från målet 
med självfinansiering. 

 

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

Resultat  
Kommentarer till resultat 
Målet nås för 2020 men inte för perioden. Målet är satt utifrån att kommande investeringar ska kla-
ras av utan ökad belåning, samtidigt som kommande generationer ska kunna få motsvarande offent-
lig service som dagens med samma skatteuttag.  
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Figur 6. Diagram över kommunens resultat i relation till skatter och bidrag över perioden 2017-2021. 

 
Leksands kommun når målet om 2 % överskott av skatter och bidrag för året 2020, då resultatet upp-
går till 2,7 %. Det budgeterade resultat för 2021 är -12,4 mkr vilket skulle innebära att resultatet un-
der perioden stannar på 0,8 %, och att målet därmed inte nås trots de goda resultat år 2017 och 
2020. För att målet ska nås behöver kommunen göra ett resultat på 38 mkr under 2021 och det be-
döms inte vara möjligt. Kommande år blir ekonomiskt tuffare till följd av vikande konjunktur och 
kostnadsutvecklingen inom kommunens verksamheter samt ogynnsam utveckling inom kostnadsut-
jämningen för bland annat LSS. Samtidigt har ett sparpaket beslutats som förväntas innebära positiva 
resultat från 2022. 

4. Sektorernas budgetföljsamhet 

Resultat  
Kommentarer till resultat 
Sektorernas totala budgetföljsamhet har varit relativt god under 2020 i så mening att det endast är 
Sociala sektorn som gör ett mindre underskott. Avvikelserna från budget är med undantag från pla-
ceringskostnaderna inom IFO i huvudsak relaterade till covid-19. Ersättning för sjuklönekostnader 
och inställd verksamhet är huvudorsaken till budgetavvikelserna på sektornivå.  

 
 2020 2019 2018 2017 
Politik & förvaltningsledning 2,5 -0,5  -1,3  -6,2  
Verksamhetsstöd 6,2 7,8  0,6  0,2  
Utbildning 6,0 -3,0  -20,3 -16,0  
Sociala  -1,9 -1,5  -2,7  -1,3  
Samhällsutveckling 5,5 5,1 2,9  5,8  
Totalt 18,4 7,9  -20,8  -17,6  

Tabell 5. Sektorernas avvikelse mot budget för perioden 2020-2017, angivet i mkr. 

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

Resultat  
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Kommentarer till resultat 
Verksamhetens nettokostnadsökning mellan 2016-2017 och 2017-2018 har varit hög, 5,5 % respek-
tive 5,3 %. 2019 bröts trenden och skatter och bidrag ökade mer än nettokostnaderna. Verksamhe-
tens nettokostnad ökade under året med 2,5 % (22,4 mkr) och skatter och bidrag med 4,3 % (38,8 
mkr) jämfört med 2019. Erhållen ersättning för sjuklönekostnader har sänkt förvaltningens netto-
kostnad med ca 12 mkr. Utan denna kompensation hade förvaltningens nettokostnad ökat med 3,8% 
vilket är en relativt hög ökning givet att stora delar av förvaltningen har ställt in i princip all utbildning 
och kompetensutveckling och mycket verksamhetsutveckling skjutits fram.  

Över tid kommer avskrivningskostnaderna och räntekostnaderna att stiga som en följd av höga inve-
steringsnivåer och kommunen väntar sig även ökade räntenivåer även om pandemin sannolikt inne-
bär att räntorna fortsatt kommer vara låga under ytterligare ett par år. Höga investeringsnivåer med 
låg självfinansiering innebär att en allt större andel av skatteintäkterna kommer att gå till kapitalkost-
nader, vilket minskar de kvarvarande resurserna till verksamheterna. 

Figur 7. Kommunens nettokostnadsutveckling kontra intäktsutveckling gällande skatter och bidrag under perio-
den 2017-2020. 

 

 

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning 
Efter 2018 då kommunen gjorde ett större underskott har kommunen arbetat aktivt med att minska 
kostnaderna inom en rad verksamheter och arbetat med effektivisering och prioritering. Verksamhe-
ter har anpassats efter åren med hög migration och höga ersättningar från migrationsverket. Det är 
positivt att kommunen fått kontroll över nettokostnadsutvecklingen. Resultat för koncernen som hel-
het har haft en positiv utveckling de senaste åren.  Överskottet 2019 är ett resultat av kraftiga bespa-
ringar och inställd verksamhet och under 2020 är det i stor uträckning pandemin som påverkar ge-
nom ökade statsbidrag och uppskjuten verksamhet.  År 20202 ser vi även att det milda klimatet på-
verkar kostnader både för uppvärmning och för vinterväghållning och snöröjning. Att klimatet påver-
kar oss är uppenbart men hur och vila effekter det får på sikt behöver analyseras ur ett längre per-
spektiv.  
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Resultat 

2018 
Resultat 

2019 
Resultat 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Leksands kommun -9,8 9,2 25,7 -12,4 -8,3 
Leksandsbostäder AB 13,2 14,3 14,6 6,2 8 
Leksand Vatten AB 0,6 -3,2 -5,9 0 -3,3 
Totalt 4,0 20,3 34,4 -6,2 -3,3 

Tabell 11. Driftresultat (mkr) för kommunkoncernen för perioden 2018-2022 efter skatt och bokslutsdispositio-
ner. 

Primärkommun kommer inte nå överskottsmålet om 2% med befintliga verksamhetsramar och struk-
tur såtillvida kommunen inte samtidigt erhåller ytterligare statsbidrag.   

Kommunen når godkänd eller hög måluppfyllelse på de verksamhetsmässiga målen men inom flera 
områden är ambitionen högre. Nya nål kommer sättas i samband med att den nya visionen tas fram.  

Det kommer på sikt även vara svårare att nå överskott inom koncernen vilket innebär en lägre kon-
cernsoliditet. Leksand Vatten AB budgeterar underskott som hanteras med obeskattade reserver, 
eget kapital och höjningar av taxor och Leksandsbostäder har ett par nybyggnationer på gång.  

Under perioden 2021-2023 beräknas ca 900 mkr investeras totalt i koncernen. Förutom bostäder och 
lokaler som äldreboenden och förskola samt sporthall, görs stora investeringar i infrastruktur av 
vägar, vattenhantering och exploatering. Det sker en fortsatt upprustning av VA-nätet och en utbygg-
nad av verksamhetsområden. Exempel på områden som byggs ut är Heden, Styrsjöbo, Laknäs och Ös-
tanhol.   

 

 
Resultat 
2018 

Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Leksands (primär)kommun 68,8 79,2 108,6 199,9 82,4 56,9 
Leksandsbostäder AB 113,7 10,3 13,6 79,8 141,9 221 
Leksand Vatten AB 64,0 43,8 40,7 66 73 21,7 
Totalt 246,51 133,3 162,9 345,7 297,3 299,6 

Tabell 12. Kommunkoncernens investeringar för perioden 2018-2023  

Koncernskulden uppgår nästan till en miljard. Fram till 2023 beräknas skulden ha ökat till cirka 1 500 
mkr.  

Ansvarsförbindelsen fortsätter att minska över tid men en förändring i livslängdsantagande är på 
gång vilket kommer påverka och på sikt förväntas fler medarbetare komma att omfattas av förmåns-
bestämd pension vilket ökar pensionskostnaderna. Kommunen har även en försäkringslösning för ett 
par högre tjänstemän som visat sig vara svår att budgetera och kostnadsbestämma vilket kan få rela-
tivt stor påverkan på pensionskostnaderna enskilda år. Under 2021 förväntas kommunen få betala en 
retroaktiv avgiftsjustering på ca 2 mkr.  

Kommunen har avsatt medel i resultatutjämningsreserven vilket skapar en trygghet för ekonomiskt 
kärva år. På sikt behöver dock kommunen åstadkomma positiva resultat utan kraftiga inbromsningar 
och avstannad verksamhetsutveckling då detta på sikt kan förväntas leda till sämre ekonomisk ut-
veckling och service till medborgarna. De kraftiga investeringsbehoven kommer kräva högre resultat-
nivåer för att inte skuldsättningsgraden ska öka utom kontroll. Under ett antal år har räntorna varit 
exceptionellt låga och de bedöms vara låga även kommande år. Men de investeringar vi nu genomför 
är mycket långsiktiga och om räntorna stiger riskerar det att bli mycket kännbart genom höjda kapi-
talkostnader. Resultatnivåerna måste därför på sikt öka till 2 % eller därutöver.  
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Balanskravsresultat och resultatutjämningsreserv 
Balanskravet är ett lagstadgat krav som kommunen måste uppfylla enligt Kommunallagen. Det 
trädde i kraft år 2000 och utgör en undre gräns för vilket resultat som är tillåtet att budgetera och re-
dovisa. Balanskravet innebär i korthet att kommuner och landsting ska besluta om en budget där in-
täkterna överstiger kostnaderna.  Om resultatet blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att under-
skottet ska kompenseras med motsvarande överskott de närmaste tre åren.  

Varje år ska en balanskravsutredning redovisas i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. Den in-
leds med årets resultat, vilket reduceras och/eller tillförs med ett antal poster enligt lagstiftningen. 
När det är gjort, får man fram årets resultat efter balanskravsjusteringar före eventuell avsättning till 
resultatutjämningsreserven (RUR).   

Vid kommunens avstämning av balanskravet har samtliga vinster som uppkommit vid försäljning av 
anläggningstillgångar räknats bort. Kommunen uppfyller kommunallagens balanskrav för 2020. Ba-
lanskravsresultatet uppgår också till 25,7 mkr då inga förändringar har skett i resultatutjämningsre-
serven. Detta motsvarar 2,7 % av skatter och bidrag.  

 

Balanskravsutredning 2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen         25,7 
Reducering av samtliga realisationsvinster           0,4 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar         25,3 
Användning av medel från resultatutjämningsreserven            0 
Balanskravsresultat         25,3 

Tabell 6. Balanskravsutredning för Leksands kommun år 2020, angivet i mkr. 

Nästa steg i balanskravsutredningen utgörs av medel som förs till eller från RUR. Från och med 2013 
finns det möjlighet att tillämpa RUR och föra medel mellan olika år. Tanken är att överskott ska 
kunna reserveras i RUR under finansiellt goda tider när skatteintäkterna ökar för att sedan användas 
för att täcka underskott under svagare tider då skatteintäkterna minskar. Regler för kommunens re-
servering till och disponering av RUR finns i särskilda riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Enligt 
riktlinjerna får disponering ske när skatteunderlagsprognoserna för ett enskilt år faller under det tio-
åriga genomsnittet för skatteunderlagets utveckling. För 2018 var inte skatteutvecklingen sådan att 
en disponering från resultatutjämningsreserven är möjlig. Leksands kommun har ett tak för hur stor 
den totala avsättningen får vara, det taket uppgår till 6 % av de genomsnittliga skatteintäkterna för 
de tre senaste åren (2018–2020). Detta tak uppgår för tillfället till 53,0 mkr och reserveringen uppgår 
till 60,6 mkr.   

Resultatutjämningsreserv (RUR) 2020 
 

2019 2018 

Ingående värde, Mkr 60,6 60,6 60,6 
Reservering till RUR, Mkr 0 0,0 0,0 
Disponering av RUR, Mkr 0 0,0 0,0 
Utgående värde, Mkr 60,6 60,6 60,6 
Utgående värde/snitt av skatteintäkter tre senaste åren, % 6,7 6,8 7,1 

Tabell 7. Resultatutjämningsreserv för åren 2018–2020, angivet i mkr. 
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Väsentliga personalförhållanden 
Leksands kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där motiverade medarbetare ges 
goda förutsättningar i sitt arbete och är nöjda med ledarskapet och arbetsmiljön.  

 Personal- och kompetensförsörjning   
Medarbetarna är organisationens viktigaste ambassadörer. Det är av vikt att värna om de som arbe-
tar hos oss samtidigt som vi behöver fokusera på framtidens medarbetare, de vi vill attrahera att ar-
beta hos oss. Den demografiska utvecklingen med stora pensionsavgångar både lokalt och nationellt, 
gör att vi måste arbeta aktivt för att behålla och rekrytera kompetens till organisationen på kort och 
på lång sikt. Kortsiktigt ska vi hitta rätt kompetens och få kvalificerade sökanden till de vakanser som 
finns och rekrytera vikarier utifrån verksamhetens behov. På lång sikt behöver vi aktivt arbeta strate-
giskt med kompetensförsörjningsplaner utifrån organisationen och ortens framtida behov.   

En viktig del i arbetet med kompetensförsörjning har varit bemanningsenhetens verksamhet då 
denna har försett organisationen med vikarier. Under året pågick ett intensivt arbete för att se till att 
prioriterade verksamheter kunde upprätthållas trots effekter av pandemins påverkan med anledning 
av sjukfrånvaro. Utifrån beslut om decentralisering av vikarie- och bemanningsfrågor hanterades 
överföring av arbetssätt och rutiner under hösten. Detta för att ge bättre förutsättningar att ar-
beta med hantering av vikariefrågor mer verksamhetsnära.   

 Större delen av året har varit ett annorlunda år och kärnverksamheterna har behövt få stöd utifrån 
denna situation. En stor del av stödfunktioners verksamhet har prioriterats till att stötta, informera 
och förse verksamheten och främst dess chefer med rätt förutsättningar att bedriva verksamhet. Stö-
det har varit att med digitala verktyg och kanaler ge information för att hantera frågor utifrån pande-
mis påverkan. Ett stort antal träffar för såväl kommunens chefer som medarbetare för att kontinuer-
ligt informera lägesrapporter och beslut relaterade till pandemin har skett digitalt.  

Medarbetarenkät   
Årets medarbetarenkät visade att arbetsmiljön förbättrats och att antalet kränkningar minskat. Moti-
vation, ledarskap och styrning fick fortsatt höga betyg och låg nästintill lika som 2019.  

Nytt för året var att riskanalyser utifrån resultatet genomfördes för att ligga till grund för fortsatt ar-
bete och insatser.  

 Vår värdegrundsbaserade organisationskultur   
Leksands kommuns värdegrund innefattar fyra områden som ska ligga till grund för de olika delar 
som tillsammans bildar en helhet. Värdegrunden ska genomsyra processen för rekrytering av nya 
medarbetare såväl som i all medarbetar- och ledarutveckling. Det är viktigt att alla medarbetare är 
delaktiga i att skapa och upprätthålla en värdegrundsbaserad organisationskultur. Ett värdegrundsba-
serat arbetssätt hjälper till att få nöjda medarbetare, vilket ökar sannolikheten att man väljer att 
stanna kvar inom organisationen. Då kommunen har medarbetare som trivs och utvecklas på sina ar-
betsplatser bidrar detta till bättre kvalitet på den service och det stöd vi tillhandahåller för dem vi 
finns till för. Det skapar en ökad stolthet hos våra medarbetare.    

 Medarbetarskap och ledarskap   
Utifrån pandemins effekter har ett omfattande arbete med att ta fram digitalt stöd och material för 
våra chefer och göra det tillgängligt på vår webb pågått under året. Syftet med det har varit att stärka 
kommunens chefer vad gäller främst arbetsmiljö och utifrån riskbedömningar och konsekvensanaly-
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ser hantera pandemins effekter. Stor vikt har lagts vid att kontinuerligt ge rätt stöd och förutsätt-
ningar för chefer och medarbetare i vardagen.   

 Arbetsmiljö, hälsa och friskvård  
En god arbetsmiljö skapas när chefer och medarbetare tillsammans verkar för en trygg och säker ar-
betsplats. Digital utbildning och verktyg för att aktivt arbeta med riskbedömningar, analyser och upp-
följning har funnits tillgänglig på vår webb. Under 2020 har stöd och information prioriterats utifrån 
arbetsmiljöperspektivet med anledning av pandemin, såväl för de verksamheter som har arbetat på 
ordinarie arbetsplats som de som har tillämpat distans- och hemarbete.   

 Sjukfrånvaro    
Under 2020 steg den totala sjukfrånvaron avsevärt, från 8,5 % till 10,46%. Ökning syntes för såväl 
män som kvinnor. Detta har varit en av effekterna av pandemin där såväl sjukdom som frånvaro på 
grund av symptom och restriktioner inneburit en ökad frånvaro. Dock har den sammanhängande 
sjukfrånvaron 60 dagar eller fler gått ned.   

Kommunens arbetar aktivt med rehabilitering för att identifiera risker och förebygga sjukdom och 
olycksfall. Det sker ett kontinuerligt, förebyggande och uppföljande arbete för att sänka sjukfrånva-
ron. Dock har året i pandemins spår inneburit andra förutsättningar svåra att både förebygga och för-
hindra då en allmän smittspridning har funnits i samhället.   

 Övrig medarbetarstatistik   
Antalet tillsvidareanställa har under den senaste femårsperioden varit relativt stabilt. 2020 var det 
1174 personer Det är, liksom tidigare, en ojämn fördelning av män och kvinnor inom kommunen där 
majoriteten är kvinnor men obalansen har minskat något under 2020. 

De senaste fem åren har antalet visstidsanställda skiftat och var som lägst nere på 106 personer 
2019. Under 2020 har antalet stigit till 143 personer. Den totala sysselsättningsgraden sjönk till 
86,5% 2020 från 87,60 % 2019. 2018 låg nivån på 87,10 %.    

 

 

 SJUKFRÅNVARO 2020 2019 2018 2017 

Total sjukfrånvaro samtliga anställda 10,46 8,5 8,2 7,0 
Sjukfrånvaro sammanhängande tid 60 dagar eller mer 34,59 46,4 47,4 41,4 
Total sjukfrånvaro för kvinnor 12,92 8,9 9,0 7,8 
Total sjukfrånvaro för män 11,05 7,1 5,6 4,4 
Total sjukfrånvaro åldersgruppen 29 år eller yngre 14,68 13,2 11,8 10,0 
Total sjukfrånvaro åldersgruppen 30-49 9,75 7,3 7,3 6,6 
Total sjukfrånvaro åldersgruppen 50 år eller äldre 10,22 8,5 8,3 6,9 
Långtidsfriska medarbetare med max 5 sjukdagar  36,3 49,1 50,0 50,1 
Antal sjukdagar per person 30,0 23,9 24,9 20,6 

Tabell 8. Sjukfrånvarostatistik för Leksands kommun år 2020-2017, angivet i procent (%). 
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Antal medarbetade % 2020 2019 2018 2017 2016 

Tillsvidare 1 174 1 111 1 162 1 178 1 196 
Varav Kvinnor 917 964 913 929 953 
Varav män 257 216 249 249 243 
Visstidsanställda 143 106 162 159 139 
Totalt antal anställda 1 317 1 297 1 324 1 337 1 335 
Årsarbetare 1 142 1 117 1 157 1 163  

Tabell 9. Antalet anställda i Leksands kommun år 2020-2016. 

Andel medarbetade % 2020 2019 2018 2017 2016 

20-29 år 11 7 10 9 8 
30-39 år 17 16 17 17 16 
40-49 26 27 25 26 28 
50-59 28 33 30 30 30 
60-67 17 17 18 18 18 

Tabell 10. Andel medarbetare per ålderskategori i Leksands kommun år 2020-2016, angivet i procent (%). Den 
totala sysselsättningsgraden har minskat under 2020 efter att ha varit på uppåtgående 2019.  

Sysselsättningsgrad % 2020 2019 2018 
 86,5 87,6 87,10 

 Tabell 11. Genomsnittlig sysselsättningsgrad i Leksands kommun år 2020-2018, angivet i procent (%) av heltid. 

Förväntad utveckling 
Pandemin fortsätter att påverka även under 2021 och effekterna kommer bli kännbara en lång tid 
framöver. Trots positiva resultat de senaste åren står Leksands kommun inför ekonomiska utma-
ningar kommande år. Det kommer att krävas både strukturella förändringar och nya arbetssätt för 
att hantera dessa. Utan ökade statsbidrag och ersättning för sjuklönekostnader hade resultatet varit 
negativt 2020. Orsakerna till den ekonomiska situation beror främst på demografiska förändringar 
med allt fler äldre, ökad psykisk ohälsa och en skolstruktur som ger ökade interkommunala ersätt-
ningar och höga kostnader för placeringar inom individ och familjeomsorgen. Kostnaderna för välfär-
den i Sverige ökar i snabbare takt än skattetillväxten, och Leksand är inget undantag.  

Skatter och generella bidrag 
Leksands kommun använder sig av SKR:s skatteunderlagsprognoser för att beräkna framtida skatte-
tillväxt. 2020 hade Leksand en relativ skattekraft på 91,5 % av rikets medelskattekraft. Kommunens 
skattekraft ökade mellan 2000-2015 för att ligga stabilt ett par år innan den började sjunka 2018 vil-
ket har fortsatt under 2019 och 2020. Orsaken är bland annat förändrad demografi med fler äldre 
samtidigt som övriga riket har haft en snabb ökning av skattekraften.    

De generella statsbidragen har ökat, men samtidigt ökar Leksands avgift inom LSS-utjämningen med 
3,6 miljoner 2021 jämfört med 2020 samtidigt som kommunen bedömer att det saknas förutsätt-
ningar att göra motsvarande besparing på den egna verksamheten. Förändringen i utjämningsyste-
met innebär att Leksand på sikt kommer att få betala mer i kostnadsutjämningen. För att mildra ef-
fekten infördes ett så kallat införandebidrag som 2020 uppgick till nästan 4 mkr för Leksands kom-
mun. För 2021 avslutas införandebidraget.  
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Befolkning 
Leksands kommun har använt Statistiska Centralbyråns (SCB:s) befolkningsprognos för att beräkna 
framtida demografiska förändringar. Med demografi avses befolkningens storlek och sammansätt-
ning. För en kommun är bland annat ålder, inkomst och sysselsättningsgrad hos kommuninvånarna 
viktiga faktorer att ta hänsyn till vid den ekonomiska planeringen av verksamheten. Befolknings-
mängden beräknas per den 1 november varje år, och det är datumet året innan nuvarande år som 
styr vilken kommun en individ betalar skatt i. Enligt tidigare SCB:s prognoser skulle Leksands kommun 
ha 15 921 invånare i november 2019, vilket också är den befolkningsmängd som skatteprognosen i 
Mål och budget 2020-2022 utgick ifrån. Befolkningsutvecklingen har dock inte följt SCB:s prognos och 
kommunen har därför valt att göra egna antaganden inför kommande års planering som utgår från 
att det inte sker någon större ökning innan nya bostäder har färdigställts.  

Enligt SCB:s prognoser ökar antalet invånare som är 65 år och äldre samt barn ytterligare. De ålders-
betingade demografiska utmaningarna blir än mer omfattande de kommande 15 åren för att sedan 
stabiliseras på en konstant hög nivå. I praktiken innebär det att varje person i åldern 20-64 år måste 
försörja, förutom sig själv, minst en person till. Denna trend finns på riksnivå och är för Leksands 
kommun en ännu större utmaning, då kommunen är bland de 25 % som har den minst gynnsamma 
försörjningskvoten. 

Kostnadsstruktur 
En helt avgörande faktor för kommunens ekonomi är hur verksamheternas nettokostnader utvecklas. 
Skatteintäkterna och de statliga generella bidragen ska räcka till att finansiera den löpande driftverk-
samheten, avsättningar till framtida pensionsåtaganden, räntor och avskrivningar.   

De delar av bruttokostnaderna som inte täcks av specifika verksamhetsintäkter såsom avgifter och 
riktade statsbidrag, måste täckas av intäkter från det interkommunala utjämningssystemet samt 
skatter och övriga generella statsbidrag. Om nettokostnaderna ökar snabbare än skatter och bidrag 
försämras kommunens ekonomi, behovet av lånefinansiering ökar och handlingsfriheten begränsas. 
En sådan utveckling är allvarlig och på sikt ohållbar.   

Trots besparingar och omstruktureringar under 2019-2021 har kommunen lagt en budget med ett 
underskott 2021. En ändringsbudget ska tas fram under våren i syfte att försöka reducera kostna-
derna ytterligare med målsättning att nå en budget i balans till 2022 för att därefter generera över-
skott för att möjliggöra fortsatta investeringar och satsningar på utveckling i kommunen.  

Pandemin kan på sikt även komma att få konsekvenser för löneutvecklingen inom kommunsektorn. 
Kommunals avtal som träffades under hösten ligger aningen högre än de planeringsramar kommu-
nen arbetat med. Inom det gemensamma räddningstjänstförbundet har personalkostnaderna ökat, 
delvis som en effekt av nya avtal men även på grund av nyanställningar och höga utbildningskostna-
der. Under 2020 gick kommunerna in och finanseriade underskottet och för 2021 har förbundet en 
budget som överstiger de beslutade medlemsbidrag och lyckas förbundet inte reducera kostnaderna 
kommer underskottstäckning bli aktuell även 2021.  

Under 2020 beslutades om ytterligare statliga medel till kommunsektorn. En del engångssatsningar 
men även satsningar över tid så som äldreomsorgssatsningen, som samtidigt ges som ett riktat bi-
drag med krav på återrapportering.  Både andelen och antalet riktade statsbidrag är fortsatt högt. 
Samtidigt som medlen är välkomna tillskott till den kommunala verksamheten försvårar de den lång-
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siktiga planeringen, minskar helhetsperspektivet på verksamheten och bidrar till ökad administra-
tion.  

Kommande år finns stora investeringsbehov både i kommunen och i de kommunala bolagen. Bety-
dande nybyggnationer av bostäder och en omfattande utbyggnad av infrastrukturen innebär höga in-
vesteringsnivåer. Under perioden investeras det i gång- och cykelvägar för cirka 20 mkr, vägar för 45 
mkr samt en sporthall för 60 mkr. Utöver detta byggs ett särskilt boende, Tibble (180 mkr). Däremot 
har planeringen för ombyggnation av Edshults särskilda boende tillsvidare lyfts ur investeringsplanen.  

Målet om 100 % självfinansiering av investeringar kommer inte att nås under perioden. Det beror 
framförallt på byggandet av det nya särskilda boendet i Tibble, där kommunen går från att betala en 
extern hyra till att äga själv, vilket motiverar en lägre självfinansieringsgrad.   

Kommunens lån uppgår idag till 294 mkr och lånetaket höjdes i december till 550 mkr för att klara 
kommande års ambitiösa investeringsagenda.  

Förväntad utveckling för de helägda bolagen  
Styrelsen antog en ny vision för Leksandsbostäder den 15 januari 2021. Den blir startskottet för att ta 
fram en flerårig affärsplan och se över organisationen. Bolagets roll i kommunens bostadsförsörj-
ningsplaner är fortsatt viktig. Bolaget har som ambition att byggstarta två nybyggnadsprojekt under 
2011, Stjärnan, med 42 lägenheter i kv. Storgärdet och 12 lägenheter i kv. Paraden samt att bolaget 
fortsatt har möjlighet att bygga vidare i området Sandgärdet i Insjön.  Samtidigt planeras parallellt ak-
tivt för fler bostadsprojekt. Bolaget arbetar också med att se över om outhyrda lokaler kan göras om 
till lägenheter.  

Kommunen initierade under 2019 en utredning om framtidens styrning, ledning och organisation av 
kommunens fastigheter, gata/park och bostadsbolag. Arbetet med utredningen har pågått sedan 
dess och kommer sammanfattas i en slutrapport under våren 2021. Målsättningen är att hitta en or-
ganisation vilken ger den största nyttan för hela kommunkoncernen, inte minst ekonomiskt.  

Inför 2021 höjde Leksand Vatten brukningsavgifterna med 5 % och anläggningsavgifterna med 10 %. 
VA taxan fortsätter dock att sjunka i relation till andra kommuner och har 2020 gått från placering 
226 till 225. Avfallstaxan beslutades höjas med 5 % för 2021. Även avfallstaxan har för Leksand ut-
vecklats i positiv riktning med sjunkande taxa jämfört med andra kommuner, från plats 219 till 163. 
Positiv taxeutveckling är ett av de mål som återfinns i Dala Vatten och Avfalls verksamhetsplan till-
sammans med mål för miljö, leveranssäkerhet, kommunikation, medarbetare och ledarskap.     

I december kom slutligt besked om att producentansvaret för returpapper överges och att ansvaret 
kommer att tillfalla kommunerna med början 2022. För Dala Vatten och Avfall innebär det att bola-
get måste få ett system för gamla dagstidningar, returpapper och trycksaker på plats under 2021. 
Kostnaden för detta kan komma att medföra taxehöjningar.   

I december 2020 fastställdes verksamhetsplanen för Leksand Vatten för 2021 med tydliga mål för 
ekonomi, miljö, leveranssäkerhet, kommunikation, medarbetare och ledarskap. De flesta av våra mål 
går att koppla till FN:s globala hållbarhetsmål.  

I syfte att långsiktigt stärka verksamheten och våra möjligheter att leva upp till målsättningar i ägar-
direktivet har vi identifierat tre prioriterade strategiska områden att fokusera på de närmaste åren. 
Våra utvalda områden spänner över hela organisationen och för att lyckas kommer vi att behöva 
samarbeta över organisationsgränser inom DVA och teknikbolagen. Våra tre strategiska fokusområ-
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den för verksamheten 2021 är Ett DVA (Dala Vatten och Avfall), Ordning och Reda, samt Digitalise-
ring. 

 

Finansiella rapporter 
 

 RESULTATRÄKNING tkr 

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING      

       
   2020 2019 2020 2019 
RESULTATRÄKNING   (not) Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

       
Verksamhetens intäkter 3 183 408 195 220 325 661 331 619 
Verksamhetens kostnader 4,5 -1 059 885 -1 053 650 -1 156 477 -1 142 425 
Avskrivningar  6 -40 792 -39 334 -70 263 -68 592 
Jämförelsestörande poster 7 -2 917 -31 -2 917 -31 

       
Verksamhetens nettokostnader  -920 186 -897 795 -903 996 -879 429 

       
Skatteintäkter  8 718 794 729 201 718 794 729 201 
Generella statsbidrag och utjämning 9 224 277 175 086 224 277 175 086 

       
Verksamhetens resultat  22 885 6 492 39 075 24 858 

       
Finansiella intäkter  10 6 079 6 439 3 549 4 091 
Finansiella kostnader  11 -3 248 -3 691 -8 271 -8 659 

       
Resultat efter finansiella poster  25 716  9 240  34 353  20 290  

       
Årets resultat   25 716  9 240  34 353  20 290  
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 BALANSRÄKNING tkr 

   2020 2019 2020 2019 
TILLGÅNGAR  (not) Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

       
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Materiella anläggningstillgångar      
Mark, byggnader o tekniska anläggningar 12 728 110 670 254 1 294 048 1 170 752 
Maskiner och inventarier  13 37 266 38 743 277 137 209 174 
Pågående nyanläggning  14                        -   - 37 394 148 293 
Summa materiella anläggningstillgångar  765 376 708 997 1 608 579 1 528 219 

       
Finansiella anläggningstillgångar 15 66 180 66 180 28 846 28 848 

       
Summa anläggningstillgångar  831 556 775 177 1 637 425 1 557 067 

       
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
Exploateringsfastigheter och förråd 16 52 571 47 449 54 690 48 701 
Fordringar  17 113 012 115 902 110 252 122 565 
Kassa och bank  18 198 490 147 758 198 958 147 796 

       
Summa omsättningstillgångar  364 073 311 109 363 900 319 062 

       
SUMMA TILLGÅNGAR   1 195 629 1 086 286 2 001 325 1 876 129 

       
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

       
EGET KAPITAL  19     
Årets resultat   25 716 9 240 34 353 20 290 
Resultatutjämningsreserv  60 646 60 646 60 646 60 646 
Övrigt eget kapital   430 143 420 903 555 880 535 592 
SUMMA EGET KAPITAL   516 505 490 789 650 879 616 528 

       
AVSÄTTNINGAR       
Avsättningar för pensioner 20 52 432 49 590 52 432 49 590 
Avsättningar för skatter                        -  - 19 472 19 130 
SUMMA AVSÄTNINGAR   52 432 49 590 71 904 68 720 

       
SKULDER       
Långfristiga skulder  21 322 879 289 780 1 012 845 965 771 
Kortfristiga skulder  22 303 813 256 127 265 697 225 110 
SUMMA SKULDER   626 692 545 907 1 278 542 1 190 881 

       
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR      
OCH SKULDER   1 195 629 1 086 286 2 001 325 1 876 129 

       
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER      
Pensionsförbindelser som inte har tagits upp      
bland skulderna eller avsättningarna 23 357 808 364 099 357 808 364 099 
Övriga ansvarsförbindelser 24 715 211 689 506 17 829 12 689 
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 KASSAFLÖDESANALYS tkr 

 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Not 2020 2019 2020 2019 
  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Årets resultat  25 716 9 240 34 353 20 290 
Justering för ej likviditetspåverkande poster 25 49 011 40 702 78 987 70 017 
Medel från verksamheten före förändring      
av rörelsekapital  74 727 49 942 113 340 90 307 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  2 890 2 695 12 313 4 620 
Ökning/minskning förråd och exploateringsfastigheter -5 122 -9 495 -5 989 -9 095 
Ökning/minskning kortfristiga skulder  47 686 27 162 40 587 -7 409 

      
Kassaflöde från den löpande verksamheten  120 181 70 304 160 251 78 423 

      
INVESTERINGSVERKSAMHETEN        
      
Investering i materiella anläggningstillgångar  -105 802 -74 401 -159 998 -128 599 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  3 254 7 226 3 646 7 746 
Investeringsbidrag  825 903 1 013 903 
Omklassificering från exploatering till mark                     -  -182 - -182 
Investering i finansiella anläggningstillgångar  -2 700 - -2 700 -54 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  2 700 - 2 701 - 
         
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -101 723 -66 454 -155 338 -120 186 

      
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      
      
Nyupptagna lån  65 000 60 000 95 000 112 370 
Amortering av långfristiga skulder  -31 000 -30 000 -47 025 -38 081 
Upplösning skuldbokförda investeringar  -1 726 -1 986 -1 726 -1 986 

      
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  32 274 28 014 46 249 72 303 

      
ÅRETS KASSAFLÖDE  50 732 31 864 51 162 30 540 

      
Likvida medel vid årets början  147 758 115 894 147 796 117 256 
Likvida medel vid periodens slut  198 490 147 758 198 958 147 796 

      
Förändring av likvida medel  50 732 31 864 51 162 30 540 
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Noter 
Not 1 

REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Redovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 
 
Förändrade redovisningsprinciper 
 
Från och med 2020 redovisas endast större vinster/förluster vid försäljning av anläggningstillgångar, 
som jämförelsestörande poster. Tidigare års siffror är inte justerade. Detta är en ändrad redovis-
ningsprincip. 
 
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärdet samt med avdrag för planen-
liga avskrivningar. För att en inventarie ska räknas som anläggningstillgång ska den antas ha en livs-
längd om minst 3 år och ett anskaffningsvärde över 20 000 kr.  
 
Avskrivningar enligt plan beräknas på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivningarna 
görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, viss vägledning finns i SKL:s förslag till av-
skrivningstider. Enligt KRL ska avskrivningar göras på en investering samma år den tas i anspråk. Av-
skrivningar beräknas ej för mark eller pågående investeringsprojekt. 
 
I och med införandet av komponentredovisning, har Leksands kommun avskrivningstider mellan 3-75 
år. 
 
Omsättningstillgångar 
 
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fakturafordringar med en förfal-
lodag äldre än sex månader har redovisats som osäkra fordringar. 
 
Exploateringsfastigheter som ska avyttras klassificeras som en omsättningstillgång. 
 
Periodiseringar 
 
Skatteintäkter har periodiserats i enlighet med rekommendation nr 2 från RKR. Det innebär att redo-
visade skatteintäkter består av tre delar: 
 - Preliminära inbetalningar under inkomståret. 
 - Preliminär slutavräkning för innevarande år. 
 - Slutavräkning för föregående år. 
 
Utställda fakturor efter årsskiftet som är hänförliga till 2020 har bokförts som upplupna intäkter. 
 
Löner för timanställda, fyllnadstid, övertid med mera har periodiserats. 
 
Avsättningar och skulder 
 
Pensionsåtaganden som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. Utbe-
talning av pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas bland verksamhetens kostnader i 
resultaträkningen. 
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Pensionsförmåner som intjänats från och med år 1998 redovisas som avsättning vad gäller komplet-
terande ålderspensioner (lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp), garantipensioner och visstidspensio-
ner. 
 
Pensionsskulden har beräknats enligt RIPS 17, Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld. 
 
Pensionsskulden för förtroendevalda är räknat enligt RIPS 17, förutom de delar som står i konflikt 
med RKR:s rekommendationer. Till största del görs pensionsberäkningar av Skandia, förutom i ett 
fall. Beräkningsgrunden är deras arvode och hur länge de har varit förtroendevalda. Skulden redovi-
sas under ansvarsförbindelserna. För samtliga förtroendevalda, förutom kommunalrådet, tillämpas 
OPF-KL. Skulden redovisas under avsättningar. 
 
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är tro-
ligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbin-
delse. Individuell del redovisas som kortfristig skuld i balansräkningen. 
 
Den särskilda löneskatten redovisas enligt samma principer som gäller för pensioner enligt den kom-
munala redovisningslagen, den så kallade blandade modellen. 
 
Semester och okompenserad övertid, ferie- och uppehållslön har skuldbokförts. Sociala avgifter och 
de anställdas skatter för december har skuldbokförts. 
 
Personalomkostnadspålägg har i samband med löneredovisningen påförts förvaltningarna med pro-
centuella påslag. Förtroendevalda 31,42 %, anställda på kommunala avtal 40,15 %. 
 
Leasing 
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal. Lea-
singavtal förekommer endast för fordon och maskiner.  
 
Lånekostnader 
Huvudmetoden tillämpas. Lånekostnader belastar resultatet för den period de hänför sig till. 
 
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 
 
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att det 
egna kapital som förvärvats vid anskaffningstillfället har eliminerats. Interna kostnader/intäkter och 
interna skulder/fordringar har eliminerats. Vid upprättandet av den sammanställda redovisningen 
har kommunens/moderbolagets redovisningsprinciper varit vägledande.  
 

DRIFTREDOVISNING 

Löner har belastats med ett personalomkostnadspålägg på 40,15% vilket inkluderar sociala avgifter 
och pensionskostnader. Materiella och immateriella anläggningstillgångar belastas med verklig av-
skrivningskostnad samt en kalkylränta på 0,8 % för årets genomsnittliga kapitalbindning. Internhyror 
för lokaler primärkommunen äger debiteras respektive verksamhet med självkostnad inklusive 
värme, vatten, el samt underhåll. Hyror inklusive driftkostnader för hyrda lokaler betalas direkt av 
ansvarig verksamhet. Vaktmästeri debiteras utifrån verklig förbrukning/nyttjande. Kostnader för kost 
och måltider inom utbildningssektorn och i Sociala sektorn interndebiteras efter faktiskt utnyttjande. 
Telefoner, verksamhetssystem samt verksamhetskopplade datorer och IT-utrustning så som elevda-
torer betalas av respektive sektor. Lokalvård, fordon och datorer fördelas ut verksamhetsmässigt 
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men budgeten ligger centralt och kostnaderna redovisas under sektor verksamhetsstöd. Kostnader 
för IT-drift och support, kundtjänst och övriga kommunövergripande funktioner fördelas inte ut på 
verksamheterna.  
 
Not 2 

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 
Avsättning gällande pensioner är enligt beräkning från Skandia.  
All exploatering är bokförd som omsättningstillgång. Fördelning mellan omsättningstillgång och an-
läggningstillgång sker när projektet är klart. Jämförelsestörande poster bedöms från gång till gång, 
men bör uppgå till minst 1 mkr.   

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen   
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31       

Not 3 Verksamhetens intäkter tkr tkr tkr tkr  
Försäljningsintäkter 11 861 13 611 23 434 24 039  
Taxor och avgifter 30 676 35 161 86 708 90 373  
Hyror och arrenden 9 691 10 667 81 236 78 870  
Bidrag och kostnadsersättningar från staten 92 306 94 612 92 306 94 612  
EU-bidrag 1 285 2 541 1 285 2 541  
Övriga bidrag 1 497 1 981 1 497 1 981  
Försäljning av verksamhet och konsulttjäns-
ter 

35 094 35 719 33 672 33 770 
 

Övriga intäkter 998 928 5 523 5 433  
Summa intäkter 183 408 195 220 325 661 331 619       

Not 4 Verksamhetens kostnader 
    

 
Löner och sociala avgifter 635 896 633 903 669 799 667 201  
Lämnade bidrag 21 307 27 446 21 307 27 442  
Entreprenader och köp av verksamhet 179 601 167 928 171 199 157 219  
Fastighetskostnader 27 069 28 706 40 723 42 369  
Inköp av anläggningstillgångar 1 742 994 1 742 994  
Konsulttjänster 7 401 6 789 26 619 24 623  
Lokal- och markhyror 45 258 48 014 22 449 23 609  
Pensionskostnader 44 004 42 476 45 556 43 873  
Personalsociala kostnader 2 924 2 379 3 794 3 470  
Förbrukningsinventarier och förbruknings-
material 

33 149 28 498 35 228 30 341 
 

Hyra/leasing av anläggningstillgångar 6 043 7 348 7 012 8 442  
Bränsle, energi och vatten 13 653 13 886 31 214 31 184  
Diverse främmande tjänster 13 620 12 451 13 213 12 360  
Transporter och resor 6 854 8 626 10 790 12 690  
Bolagsskatt                     -  - 1 883 2 685  
Övriga verksamhetskostnader  21 364 24 206 53 949 53 923  
Summa kostnader 1 059 885 1 053 650 1 156 477 1 142 425       

Not 5 Kostnad för räkenskapsrevision 
    

 
Total kostnad för räkenskapsrevision 125 105 335 387  
Varav kostnad för de sakkunnigas gransk-
ning av räkenskaperna 

120 100 330 382 
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Kommun Kommun Koncern Koncern  

  2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Not 6 Avskrivningar      

Mark, byggnader och tekniska anläggningar -30 944 -29 336 -47 385 -45 086  
Maskiner och inventarier -9 848 -9 998 -22 878 -23 506  
Summa avskrivningar -40 792 -39 334 -70 263 -68 592       

Not 7 Jämförelsestörande poster 
    

 
Försäljning exploateringsfastigheter 4 317 7 454 4 317 7 454  
Bokförda värden exploateringsfastigheter -1 718 -3 320 -1 718 -3 320  
Förlust vid avyttring av anläggningstill-
gångar 

-5 516 - -5 516 - 
 

Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar -  101 - 101  
Viten                            -  3 570 - 3 570  
Återsök momsbidrag                            -   916 - 916  
Arvode återsök momsbidrag                            -  -227 - -227  
Avslag bidragsansökan Migrationsverket                            - -8 525 - -8 525  
Summa jämförelsestörande poster -2 917 -31 -2 917 -31       

Not 8 Skatteintäkter 
    

 
Kommunalskatt 733 952 735 616 733 952 735 616  
Preliminär slutavräkning innevarande år -11 310 -6 782 -11 310 -6 782  
Slutavräkningsdifferens föregående år -3 848 367 -3 848 367  
Summa kommunalskatteintäkter 718 794 729 201 718 794 729 201       

Not 9 Generella statsbidrag och utjämning 
    

 
Inkomstutjämningsbidrag 169 079 158 708 169 079 158 708  
Införandebidrag 3 923 - 3 923 -  
Regleringsbidrag 16 193 11 076 16 193 11 076  
Generella bidrag från staten 33 785 6 457 33 785 6 457  
Kostnadsutjämningsavgift -15 217 -18 817 -15 217 -18 817  
Avgift till LSS-utjämningen -27 719 -24 205 -27 719 -24 205  
Fastighetsavgift 44 233 41 867 44 233 41 867  
Summa generella statsbidrag och utjäm-
ning 

224 277 175 086 224 277 175 086 
      

Not 
10 

Finansiella intäkter 
    

 
Räntor på rörliga medel och utlämnade lån 281 262 488 537  
Utdelning på aktier och andelar 3 034 3 510 3 034 3 512  
Borgensavgift 2 737 2 625 -                  -  
Inkassoavgifter 27 42 27 42  
Summa finansiella intäkter 6 079 6 439 3 549 4 091 

      
Not 
11 

Finansiella kostnader 
    

 
Räntor på anläggningslån -2 021 -1 780 -7 044 -6 742  
Räntekostnad på pensionsskuld -740 -1 255 -740 -1 255  
Räntekostnad på löneskatt -180 -304 -180 -304  
Övriga räntor och bankkostnader -307 -352 -307 -358  
Summa finansiella kostnader -3 248 -3 691 -8 271 -8 659 
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  Kommun Kommun Koncern Koncern   
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Not 
12 

Mark byggnader och tekniska anlägg-
ningar 

    

 
Ack, anskaffningsvärde IB 1 152 180 1 083 712 1 935 362 1 759 810  
Överföring från annat slag av tillgång                            

-  
304 - 304 

 
Årets anskaffningar 97 347 69 017 179 741 176 101  
Årets försäljningar -9 710 -853 -11 867 -853  
Ackumulerat anskaffningsvärde UB 1 239 817 1 152 180 2 103 236 1 935 362       

 
Ackumulerade avskrivningar -481 926 -452 791 -764 610 -719 721  
Årets försäljningar 1 432 201 3 077 197  
Årets avskrivningar -31 213 -29 336 -47 655 -45 086  
Ackumulerade avskrivningar UB -511 707 -481 926 -809 188 -764 610  
Utgående bokfört värde 728 110 670 254 1 294 048 1 170 752  
Avskrivningstider 5-75 år 5-75 år 5-75 år 5-75 år  
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 25 år 24 år 

  

      
Linjär avskrivning tillämpas för alla anläggningstillgångar 

   
      

Not 
13 

Maskiner och inventarier 
    

 
Ack, anskaffningsvärde IB 241 626 257 453 552 178 550 963  
Överföring till annat slag av tillgång                            

-  
-122 - -122 

 
Årets anskaffningar 8 414 5 384 91 226 23 241  
Årets försäljningar -613 -21 089 -1 382 -21 904  
Ackumulerat anskaffningsvärde UB 249 427 241 626 642 022 552 178       

 
Ackumulerade avskrivningar -202 883 -207 498 -343 004 -334 524  
Årets försäljningar 301 14 613 728 15 027  
Årets avskrivningar -9 579 -9 998 -22 609 -23 507  
Ackumulerade avskrivningar UB -212 161 -202 883 -364 885 -343 004  
Utgående bokfört värde 37 266 38 743 277 137 209 174  
Avskrivningstider 3-20 år 3-20 år 3-20 år 3-20 år  
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 19 år 11 år - - 

      
Linjär avskrivning tillämpas för alla anläggningstillgångar 

   
      

Not 
14 

Pågående ny- och ombyggnad 
    

 
Ingående erlagda kostnader -                                              148 293 219 100  
Årets nedlagda kostnader -                              - 28 063 41 796  
Omfördelning -                                                   - -138 962 -112 603  
Utgående nedlagda kostnader -                             - 37 394 148 293 
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Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen   
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Not 
15 

Finansiella anläggningar 
    

 
Aktier, Leksandsbostäder 20 500 20 500 - -  
Aktier, Leksand Vatten AB 18 000 18 000 - -  
Andra aktier och andelar 27 680 24 980 27 720 25 020  
Långfristig fordran                   - 2 700 1 126 3 828  
Summa finansiella anläggningar 66 180 66 180 28 846 28 848       

Not 
16 

Exploateringsfastigheter och förråd 
    

 
Exploateringsfastigheter 52 312 47 090 52 312 47 090  
Varulager 259 359 2 378 1 611  
Summa exploateringsfastigheter och för-
råd 

52 571 47 449 54 690 48 701 
      

Not 
17 

Fordringar 
    

 
Kundfordringar 13 785 23 672 14 472 24 452  
Fordringar hos anställda 18 118 18 118  
Fordringar hos staten 50 859 50 320 52 143 50 546  
Mervärdeskatt 6 798 4 057 8 086 5 983  
Förutbetalda kostnader 24 328 28 117 22 488 22 447  
Upplupna intäkter 17 224 9 618 13 045 19 019  
Summa fordringar 113 012 115 902 110 252 122 565       

Not 
18 

Kassa och bank 
    

 
Bankmedel 198 483 147 751 198 951 147 789  
Insatsmedel 7 7 7 7  
Summa kassa och bank 198 490 147 758 198 958 147 796       

Not 
19 

Eget kapital 
    

 
Ingående saldo  490 789 481 549 616 526 596 238  
Årets resultat 25 716 9 240 34 353 20 290  
varav resultatutjämningsreserv 60 646 60 646 60 646 60 646       

 
Summa eget kapital 516 505 490 789 650 879 616 528       

 
Därav beslutad avsättning för framtida 
pensioner. 

73 100 73 100 73 100 73 100 
      

Not 
20 

Avsatt till pensioner 
    

 
Ingående avsättning 39 909 38 728 39 909 38 728  
Ränte- och basbeloppsuppräkning 396 1 181 396 1 181  
Utbetalningar -2 117 -2 076 -2 117 -2 076  
Nyintjänad pension 2 907 3 377 2 907 3 377  
Övrig post 1 100 -1 301 1 100 -1 301  
Summa 42 195 39 909 42 195 39 909 
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  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 
  2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
       

Löneskatt 10 237 9 681 10 237 9 681  
Summa avsatt till pensioner 52 432 49 590 52 432 49 590  
Aktualiseringsgrad 98 % 98 % 98 % 98 %       

 
Uppdelning per förmån   

   
 

Förmånsbestämd ÅP 27 263 25 163 27 263 25 163  
Särskild avtalspension 928 1 622 928 1 622  
Pension till efterlevande 726 946 726 946  
PA-KL pensioner 13 278 12 178 13 278 12 178  
Summa pensioner 42 195 39 909 42 195 39 909       

 
Medlen används i sin helhet i verksamheten, s.k. återlåning 

   
      

Not 
21 

Långfristiga skulder 
    

 
Ingående låneskuld 260 000 230 000 935 991 861 702  
Nyupplåning under året 65 000 60 000 95 000 150 050  
Omläggning av lån -31 000 -30 000 -47 025 -75 761  
Förutbetalda intäkter som regleras över 
flera år 

28 879 29 780 28 879 29 780 
 

Återstående antal år: 15-70 
    

 
Summa långfristiga skulder 322 879 289 780 1 012 845 965 771   

    
  

 
De långfristiga lånen har nedanstående förfallostruktur 

   
  

Lånebelopp Lånebelopp Lånebelopp Lånebelopp  
Utan bindningstid 29 000 29 000 29 000 29 000  
2020                            

-  
31 000 - 144 012 

 
2021 26 000 26 000 147 700 156 900  
2022 42 000 42 000 182 419 154 844  
2023 57 000 57 000 168 685 169 835  
2024 45 000 45 000 173 762 141 700  
2025 30 000 30 000 138 100 139 700  
2026 15 000 - 94 300 -  
2028 50 000 - 50 000 -  
Summa 294 000 260 000 983 966 935 991       

 
Genomsnittlig ränta % 0,75 % 0,72 % 0,73 % 0,74 %  
Genomsnittlig räntebindningstid 3,18 år 2,60 år 2,78 år 2,63 år       

Not 
22 

Kortfristiga skulder 
    

 
Leverantörsskulder 46 487 34 859 56 442 51 469  
Preliminär skatt 10 804 10 165 11 503 11 047  
Sem- okomp övertid o ferie- och up-
peh.löne-skuld 

33 634 30 768 35 801 32 683 
 

Upplupna sociala avgifter 13 047 11 853 13 995 12 686  
Upplupna ej utbetalda löner 6 440 5 499 6 826 5 679  

  

58



52 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 
  2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

       
Löneskatt på pensioner 5 767 5 917 6 047 6 001  
Pensionsskuld individuell del 20 714 20 812 20 889 20 967  
Negativ avräkning på skatteintäkterna 21 941 7 366 21 941 7 366  
Förutbetalda intäkter 5 504 4 125 47 305 46 320  
Upplupna kostnader 21 006 19 832 31 708 24 361  
Övriga kortfristiga skulder 118 469 104 931 13 240 6 531  
Summa kortfristiga skulder 303 813 256 127 265 697 225 110 

      
Not 
23 

Pensionsförpliktelser som inte upptagits 
bland skulderna eller avsättningarna 

    

 
Ingående ansvarsförbindelse 291 782 298 174 291 782 298 174  
Ränte- och basbeloppsuppräkning 8 608 9 089 8 608 9 089  
Nyintjänad pension 436 651 436 651  
Årets utbetalningar -15 821 -16 180 -15 821 -16 180  
Övrig post 1 688 48 1 688 48  
Summa pensionsförpliktelser 286 693 291 782 286 693 291 782  
Löneskatt 69 552 70 787 69 552 70 787  
Utgående pensionsförpliktelser 356 245 362 569 356 245 362 569       

 
Uppdelning per förmån 

    
 

Intjänad pensionsrätt 236 693 241 262 236 693 241 262  
Särskild avtalspension 455 887 455 887  
Visstidspension 5 575 4 851 5 575 4 851  
Livränta 8 936 9 435 8 936 9 435  
Efterlevandepension 4 821 5 136 4 821 5 136  
PA-KL och äldre utfästelser 30 213 30 211 30 213 30 211  
Summa pensionsförpliktelser 286 693 291 782 286 693 291 782       

 
Pensionsförpliktelser förtroendevalda 1 258 1 231 1 258 1 231  
Löneskatt 305 299 305 299  
Utgående pensionsförpliktelser förtroen-
devalda 

1 563 1 530 1 563 1 530 
      
 

Summa pensionsförpliktelser 287 951 293 013 287 951 293 013  
Summa löneskatt 69 857 71 086 69 857 71 086  
Summa utgående pensionsförpliktelser 357 808 364 099 357 808 364 099  
Aktualiseringsgrad 98 % 98 % 98 % 98 % 

Not 
24 

Övriga ansvarsförbindelser 
    

 
Borgen gentemot 

    
 

   Leksandsbostäder AB 364 360 365 110 -                  -  
   Leksands Vatten AB 326 575 304 350 -                  -    
   Övrigt 24 174 19 930 17 727 12 573  
Kommunalt förlustansvar för egnahem 102 116 102 116  
Summa 715 211 689 506 17 829 12 689   

    
  

 
Summa panter och ansvarsförbindelser 1 073 019 1 053 605 375 637 376 788 
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  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 
  2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31       

Not 
25 

Specifikation av ej likviditetspåverkande 
poster 

    

 
Justering för avskrivningar 40 792 39 334 70 263 68 592  
Försäljning Justering för realisationsför-
lust 

5 516 - 5 516 - 
 

Justering för realisationsvinst -139 - -139 -  
Justering för gjorda avsättningar 2 842 1 467 3 184 1 575  
Justering för övriga ej likviditetspåver-
kande poster 

                           
-                        

-99 163 -150 
 

Summa 49 011 40 702 78 987 70 017 
 

Leksand Vatten AB har ett lagstadgat åtagande att återställa marken vid deponi i Lindbodarna. Till detta har bo-
laget ett 30-årigt tillsynskrav avseende denna sluttäckning. Bolaget redovisar åtagandet som en ansvarsförbin-
delse, då åtagandet ej kan beräknas med hänvisning tillförlitlighet p.g.a. tids-perspektiv, färdigställande, teknik-
utveckling och oklara regelverk.  

Leksands kommun har i september 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och landsting/regioner 
som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbin-
delser.  

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar för-
delningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd bor-
gensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som re-
spektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlems-
kommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.  

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Leksands kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbin-
delse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 
864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Leksands kommun andel av de totala förpliktel-
serna uppgick till 1 107 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 155 mkr.  
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Driftredovisning efter finansiella poster 
 Resultat 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 

Leksands kommun 25,7 -11,0 36,7 
Leksandsbostäder AB 18,1 6,8 11,3 
Leksand Vatten AB -7,6 -5,0 -2,6 
Totalt 36,2 -9,2 45,4 

Tabell 12. Driftsbudgetavvikelser år 2020 för kommunkoncernen, angivet i mkr. 

Den positiva årsavvikelsen för Leksands kommun beror till stor del på ökade statsbidrag, ersättning 
för sjuklönekostnader. Men pandemin innebär även att en hel del verksamhet ställts in eller skjutits 
upp. Vid vakanser och sjukfrånvaro har vikarier i många fall inte tagits in. 

Det låga ränteläget liksom lägre uppvärmningskostnader bidrar positivt till resultatet för Leksandsbo-
städer AB. Därutöver ger redovisningsreglerna (K3) även en förskjutning av kostnader över till inve-
steringar, vilket medför ett överskott på underhållsbudgeten. 

För Leksand Vatten AB har pandemin inneburit både ökade kostnader för exempelvis grovavfall sam-
tidigt som intäkterna har minskat.  

 
2020 2019 2018 2017 2016 

Intäkter 187,7 198,7 229,5 249,4 269,2 
-Förändring (%) -5,5% -13,4 % -8,0 % -7,4 % 31,1 % 

Kostnader, inkl. finansnetto -1 105,1 -1 093,8 -1 116,2 -1 093,5 -1 069,4 
-Förändring (%) 1% -2,0 % 2,1 % 2,3 % 11,3 % 

Skatteintäkter och statsbidrag 943,1 904,3 877,0 869,8 838,0 
-Förändring (%) 4,2% 3,1 % 0,8 % 3,8 % 5,2 % 

Resultat 25,7 9,2 -9,7 25,7 37,8 
           

Politik & förvaltningsledning          
Intäkter 38,4 39,6 38,2 47,0 57,8 
Kostnader -78,8 -76,1 -75,8 -83,1 -101,5 
Nettokostnad -40,4 -36,5 -37,6 -36,1 -43,7 
Sektor verksamhetsstöd          
Intäkter 36,5 47,0 99,0 103,5 119,3 
Kostnader -103,7 -111,3 -159,4 -145,1 -183,7 
Nettokostnad -67,1 -64,3 -60,4 -41,6 -64,4 
Utbildningssektorn          
Intäkter 84,8 105,0 132,5 157,5 186,9 
Kostnader -443,6 -520,1 -535,2 -536,8 -525,1 
Nettokostnad -358,8 -415,1 -402,7 -379,3 -338,2 
Sociala sektorn          
Intäkter 109,5 88,8 95,8 88,2 87,0 
Kostnader -467,5 -371,5 -375,5 -361,4 -348,4 
Nettokostnad -358,0 -282,7 -279,7 -273,2 -261,4 
Sektor samhällsutveckling          
Intäkter 31,7 40,4 36,3 38,5 12,8 
Kostnader -76,0 -94,8 -95,6 -104,6 -33,1 
Nettokostnad -44,3 -54,4 -59,3 -66,1 -20,3 

61



55 

Tabell 13. Resultatutveckling för Leksands kommun perioden 2020-2016, angivet i mkr. Under 2020 har IFO flyt-
tats från Lärande och stöd till Sociala sektorn och en mer renodlad utbildningssektor bildats. Förändring i den 
interna hanteringen av personalen i bemanningsenheten påverkar kostnad och intäktsredovisningen mellan 
verksamhetsstöd och i försa hand sociala sektorn jämfört med tidigare år.   

Mellan åren 2015 och 2018 ökade bruttokostnaderna konsekvent i kommunen. Det är först mellan 
2018 och 2019 det sker ett trendbrott och bruttokostnaderna minskar. Under 2020 ökade brutto-
kostnaderna delvis på grund av ökade kostnader för hanteringen av covid-19 inom i första hand vård 
och omsorg. Verksamhetens intäkter har fortsatt att minska och utan extra ersättning för sjuklöne-
kostnader, vilken bokförts som en intäkt, och ersättningen från Socialstyrelsen för merkostnaderna 
för covid-19 hade tappet varit än större. Det är i första hand ersättningarna från Migrationsverket 
som fortsätter minska, från över 110 mkr 2016 till 9 mkr 2020 vilket är en minskning med 6 mkr från 
2019. Även ersättningarna från Försäkringskassan inom LSS har minskat under 2020.  

Den svaga skatteutvecklingen beror på delvis på en svagare skattetillväxt nationellt i samband med 
pandemin, men Leksand som kommun har sedan ett par år tillbaka en sjunkande skattetillväxt.  

  Utfall  
2019 

Utfall  
2020 

Budget  
2020 

Avvikelse 
2020 

Verksamhetssektorerna         

Politik -10,2 -9,8 -11,7 1,9 

Förvaltningsledning -26,3 -30,6 -31,2 0,6 

Sektor verksamhetsstöd -64,3 -67,1 -73,3 6,2 

Utbildningssektorn -415,1 -358,8 -364,8 6,0 

Sociala sektorn -282,7 -358,0 -356,1 -1,8 

Samhällsutvecklings sektorn -54,3 -44,3 -49,9 5,5 

Verksamhetens Nettoram -853,0 -868,6 -887,0 18,4 

Övrigt 6,6 -1,7 1,5 -3,2 

Avskrivningar -39,3 -40,8 -43,4 2,6 

Pension- och personalkostnader -12,2 -9,3 -17,9 8,6 

Verksamhetens Nettokostnader -898,0 -920,4 -946,9 26,5 

Skatteintäkter 729,2 718,8 749,0 -30,2 

Generella statsbidrag & utjämning 175,1 224,3 186,5 37,7 

Finansnetto 3 3,1 0,1 3,0 

Finansiering total 907,2 946,1 935,6 10,6 

Årets resultat 9,2 25,7 -11,3 37,0 
Tabell 14. Kommunens utfall, budget och avvikelse för åren 2019 och 2020, angivet i mkr. 

Tabellen ovan redogör för verksamhetssektorernas nettoutfall och avvikelser för år 2020. Avvikel-
serna per sektor, och i vissa fall per avdelning, kommenteras mer ingående i kommande stycken. 
Jämförelsen med 2019 påverkas av verksamhetsförändringar mellan sektorerna där utbildningssek-
torn renodlats och delat av familj- och stöd flyttats över till sociala sektorn. Från och med 2020 har 
ansvaret för räddningstjänsten flyttats från samhällsutveckling till förvaltningsledning.   
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Politik och förvaltningsledning (+2,5 mkr) 
Politik lämnar ett överskott på 1,9 mkr jämfört med budget. Färre sammanträden och lägre arvoden 
tillsammans med outnyttjad reserv och fortsatt låga kostnader för överförmyndarverksamheten är 
de främsta orsakerna. 

Förvaltningsledningen gör ett överskott på 0,6 mkr trots ökade kostnader för det gemensamma rädd-
ningstjänstförbundet med drygt 0,6 mkr, orealiserade besparingar kopplat till bildandet av kom-
munkoncern och ny organisation inom gata park på totalt 2,3 mkr. Överskottet kommer i huvudsak 
från förvaltningsuppdraget via Leksandsbostäder som lämnade ett betydande överskott. Det varma 
vädret har inneburit lägre kostnader för både uppvärmning och snöröjning kopplat till fastighetsupp-
draget men även lägre kostnader för snöröjning och halkbekämpning både i början och slutet på året 
än normalt. Besparingen kopplat till koncernbildningen kommer inte kunna realiseras på grund av 
ändrade skatteregler och omorganisationen kring gata-park genomförs först under 2021.  

Verksamhetsstöd (+6,2 mkr) 
Sektorn gör ett resultat 2020 på + 6,2 mkr. Det beror framför allt på lägre personalkostnader än bud-
geterat till följd av vakanser, mycket hög sjukfrånvaro och andra ledigheter som inte regleras med vi-
karier och på att planerat arbete inte har kunnat genomföras i och med pågående pandemi. Kommu-
nen har även haft lägre fordonskostnader än budgeterat (hela kommunens fordonsbudget ligger på 
ekonomiavdelningen), både vad gäller leasing- och drivmedelskostnader, vilket även det är en följd 
av pandemin. Den statliga ersättningen för sjuklönekostnader (och andra ersättningar kopplade till 
covid-19) bidrar ytterligare till överskottet. Största överskottet gör IT-avdelningen (+1,8 mkr) på 
grund av vakanser och sjukfrånvaro men även på grund av leveransförseningar av datorer och lägre 
utvecklingskostnader än planerat.  

Distansundervisning inom skolan har gett ett överskott inom kosten där också vikariekostnaderna har 
kunnat minskas då personal har omlokaliserats till andra kök. Kostenheten har börjat med månatliga 
kostnadsuppföljningar för varje kök vilket ytterligare ökat kostnadsmedvetenheten. Överskottet för 
kostenheten 2020 återförs till utbildnings- och sociala sektorn då de har haft budgeten. Från 2021 
överförs budgeten till kostenheten för att ytterligare stärka möjligheterna till att hämta hem eventu-
ella besparingar som görs inom kosten.  

De ökade kostnader som sektorn har haft i form av till exempel utökade öppettider på bemannings-
enheten (helger), ökade portokostnader, tidigare obudgeterade lönekostnader och extra städtimmar 
för att minska smittspridning har täckts av de minskade kostnaderna som redovisats ovan.  

Utbildningssektorn (+6,1 mkr)  

Utbildningssektorn redovisar ett överskott om 6,1 mkr, vilket är markant bättre än föregående prognos 
om 1,1 mkr. Överskottet genereras framförallt av lägre kostnader på förskola och gymnasieskola, men 
även av ett lägre underskott på grundskolan.  

Sektorchef redovisar ett resultat om -0,8 mkr. Underskottet förklaras framförallt av ökade kostnader 
för avyttring av en lokal. I övrigt beror underskottet på en besparing i form av en organisationsföränd-
ring som genomförts, men där besparingen tillfaller avdelning förskola.  

Förskola avviker 6,7 mkr positivt mot budget. Överskottet beror framförallt på lägre personalkostnader 
som följd av att verksamheten haft 27 färre barn än budgeterat. Störst avvikelse ses på den nybyggda 
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förskolan Myran, där framförallt hösten 2020 sticker ut. Även förskolan Furuliden redovisar ett större 
överskott som följd av färre barn. De lägre personalkostnaderna syns även i form av besparing som 
genomförts under avdelningen, men som budgeterades under sektorchef. Kommunen har också haft 
7 barn färre på förskolor i andra kommuner än budgeterat, vilket också det ger lägre kostnader. Även 
lägre kostnader för kost och att verksamheten ersatts för höga sjuklönekostnader påverkar resultatet 
positivt.  

Avdelningen grundskola redovisar ett underskott om -5,7 mkr. Underskottet beror i första hand på 
högre personalkostnader för de kommunala skolorna där behovet av stödresurser varit högre än bud-
geterat och en fortsatt problematik med små klasser på några av grundskolorna. Avvikelsen beror även 
på högre interkommunala kostnader än budgeterat, men också på en avräkning till fristående verk-
samheter. Antal elever uppgår till 1385 inom den kommunala grundskolan, vilket är marginellt färre 
än budgeterat. Antal elever i fritidshem uppgick till 441, vilket är 10 färre än budgeterat. 

Gymnasieskolan avviker 5,5 mkr positivt mot fastställd budgetram. Överskottet beror till stor del på 
att en högre andel elever väljer att studera på Leksands gymnasium. Fler elever innebär att gymnasiet 
har utökat antalet klasser med högre personalkostnader som följd, men det kompenseras av lägre in-
terkommunala kostnader för elever som studerar i andra kommuner. I resultatet ingår ej budgeterade 
externa kostnader för mat då verksamheten med anledning av covid-19 inte kunnat servera lunch till 
alla elever i ordinarie matsal. Samtidigt har planerad projektresa inte kunnat genomföras, vilket gene-
rerar ett överskott för verksamheten. Gymnasieskolan redovisar även högre statsbidragsintäkter än 
budgeterat.  

Sociala sektorn -1,8 mkr 

Resultatet är en förbättring från delårsbokslutet 2020. I delårsbokslutet räknade sektorn med att en-
dast erhålla 62 procent av de sökta statsbidragen för utökade kostnader för covid-19. Sektorn har er-
hållit 91,4 procent at de sökta medlen samt räknade vid bokslutet med att få 80 procent av ytterli-
gare sökta medel. I resultatet ingår en reservation på 0,6 mkr för en eventuell upphandlingsskadeav-
gift till konkurrensverket till följd av otillåten direktupphandling inom HVB.  

Sektorn har inte kunnat utföra de utbildningar som hade behövts på grund av pandemin. Flertalet ut-
bildningar har fått ställas in och bidragit till minskade kostnader för vikarier. De utbildningar som pla-
nerats för medarbetarna har minimerats och detta kan få konsekvenser på sikt. Stora utbildningsin-
satser som varit har gällt hygien och hur man minskar smittspridning. Sektorn har också under pan-
demin stängt ner vissa verksamheter och fördelat om personalresurser där behovet funnits. Detta 
har bidragit till att flera verksamheter visat ett plusresultat bland annat korttidsboendet SOL som 
gjordes om till en covid-avdelning men dock inte behövde användas. En avdelning på särskilt boende 
plomberades då behovet av platser minskade tillfälligt, avdelningen kommer att öppna igen under ja-
nuari 2021. Sektorn har även sökt fler statsbidrag för att höja kvaliteten. Statsbidragen har kunnat 
förstärka delar av de merkostnader sektorn haft för bland annat vårdintensiva brukare med multidia-
gnos och därmed ökat kvaliteten, delaktigheten och patientsäkerheten. I utfallet finns även stora un-
derskott mot budget. Det gäller främst placeringar inom individ och familjeomsorgen. Inför 2020 fick 
sektorn avdrag i budgeten för placeringar som skulle avslutats och ingen hänsyn togs till att det skulle 
uppstå nya placeringar. Flera av dem som är placerade är av sådan art att de inte kommer att kunna 
avslutas inom flera år. 
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Hemtjänsten har märkbart påverkats av pandemin då många kunder (ca 30 st) sagt ifrån sig insat-
serna relaterat till oro för att smittas av covid-19.  Flera kunder har fått hjälp av anhöriga under tiden 
och några kunder med många timmars insatser har flyttat in på särskilt boende. Alla enheterna har 
vid årets slut kunder som fortfarande har pausat sina insatser (cirka 10 st). Den externa utföraren har 
under ökat motsvarande pandemiperiod med 3500 timmar. 

Särskilt boende påvisar ett underskott bland annat beroende på avsaknad av finansiering för heltid 
som norm på Limsjögården. Samtliga särskilda boenden har haft personer med stora BPSD symtom 
vilket leder till att extra resurser måste sättas in. Det har varit låg beläggning på Edshult då inga repa-
rationer av flera lägenheter genomförts p.ga pandemin vilket har bidragit till både kostnadsökning 
och intäktsminskning. 

Hälso- och sjukvård har ett positivt resultat på grund av att inga vikarier har satts in på rehab under 
frånvaro för vård av barn eller sjukfrånvaro.  
 

Samhällsutveckling (+5,5) 
Sektorn redovisar ett överskott för 2020 men resultat inom sektorn är blandat.  

Strategisk planering har ett överskott på 1,9 mkr gentemot budget från planerade vägförrättningar 
som inte kunnat genomföras på grund av pandemin. Kostnader uppkommer framöver istället.  

Även myndighetsavdelning gör ett överskott på 1,9 mkr. Sjukskrivningar och vakanser är en orsak men 
avdelningen har även haft betydligt högre intäkter från bygglov än budgeterat. Näringsliv har sålt ett 
stort antal vilket bidrar till överskottet på 2,9 mkr.  

Fritid har en negativ avvikelse med 1,3 mkr berodde på lägre intäkter från skidanläggningen i Gran-
berget under våren och vintern. Intäktstappet är även stort för Leksandshallen då man haft begrän-
sad aktivet sedan i våras och har haft helt stängt sedan i november. Antalet besökare har som beskri-
vits tidigare minskat från 85 000 under 2019 till 57 000 under 2020.  

Finans (+10,6) 
På finansieringssidan har vi sett de största svängningarna under året, både i form av reviderade skat-
teunderlagsprognoser men också genom nya statsbidrag som beviljats löpande under året. Skattein-
täkterna avviker med - 30 mkr och statsbidragen avviker med +30 mkr. Avvikelserna är även stora 
vad gäller pensions- och personalkostnader där avvikelserna uppgår till 8,6 mkr. Investeringstakten 
ha varit lägre än budgeterat och detta påverkat avskrivningarna som bli lägre än budgeterat. Under 
finansiering redovisas även reavinstförlusten för försäljningen av Furuhaga som genomfördes 2020.  

Leksandsbostäder AB (+18,1) 
Bolagets resultat efter finansiella poster är positivt och uppgår till 18,1 mkr. Det varma året har med-
fört låga kostnader för både snöröjning och uppvärmning. Det fortsatt låga ränteläget liksom vakanta 
tjänster bidrar positivt till resultatet. Därutöver ger redovisningsreglerna (K3) även en förskjutning av 
kostnader över till investeringar, vilket medför ett överskott på underhållsbudgeten. 

Den del av förvaltningsuppdragen som redovisas hos Leksandsbostäder AB gav för året ett överskott 
med 2,9 mkr där fastighetsförvaltningen redovisade 1,1 mkr och gata/parkförvaltningen 1,8 mkr. Upp-
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draget avräknas och överskottet återlämnas till kommunen. I bolaget redovisas ett resultat för de båda 
förvaltningsuppdragen med 0,3 mkr. 

Leksand Vatten AB (- 7,6) 
Utfallet -7.6 mkr efter finansiella poster är 2.6 mkr sämre än budgeterat för mkr i Leksand Vatten AB. 
Det negativa resultatet efter finansiella poster bokförs mot tidigare års upparbetade vinster.   

VA-verksamhetens resultat efter finansiella poster är -3,4 mkr mot budget -2,8 mkr. Avvikelsen beror 
till största del på större produktionskostnader där de största avvikande posterna är 1,4 mkr större 
kostnad för reparation och underhåll av ledningsnät och anläggningar, 0,9 mkr lägre slamkostnader 
till följd av nytt avtal och ny avvattningsutrustning och 0,5 mkr lägre elkostnader till följd av lägre el-
pris i nytt elavtal. Även kostnader från Dala Vatten och Avfall i form av retroaktiva pensionskostnader 
p.g.a. misstag gjorda 2009 i samband med övergång till nytt avtal avviker och är större än budget. 

Avfallsverksamhetens resultat efter finansiella poster är -4,2 mkr mot budet -2,2 mkr. Avvikelsen be-
ror på högre produktionskostnader. Behandlingskostnader av avfall är 1,3 mkr högre bland annat på 
grund av ökade kostnader för utsläppsrätter och ökande mängder avfall i samband med covid-19.  

  

66



60 

Investeringsredovisning 
Nedan visas kommunens bruttoinvesteringar samt budget och inklusive tilläggsanslag.  

 Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 
2020 

Förvaltningsledning, fastighet o Gata-Park 72,9 143,8 70,9 
Verksamhetsstöd 1,5 2,5 1,0 
Utbildning 2,1 2,3 0,2 
Sociala Sektorn 2,0 1,2 -0,8 
Samhällsutveckling 30,1 57,4 27,3 
Varav exploateringsverksamhet 6,9 16,4 14,9 
SUMMA 108,6 207,2 98,6 

Tabell 16. Nettoinvesteringar inom kommunen år 2019, angivet i mkr. 

Under året har kommunen erhållit 0,7 mkr från Trafikverket för upprustning av vägar och 0,2 mkr 
från Boverket för solceller på förskolan Myran vilka bokförts som investeringsintäkter.  

Större projekt 2020 
Projekt Avslutat 

2020 
Utfall 
2020 

Ack. utfall Ack. bud-
get 

Avvikelse 

Nya Tibble äldreboende Nej 59,3 65,5 182,0 116,5 
Ny Sporthall Nej 12,5 13,4 64,0 50,6 
Käringberget/Lummerhöjden Nej 0,5 4,8 28,0 23,2 
Bro Norsbro Ja 4,5 4,9 4,9 0 
Förbindelseväg Limhagen Nej 0,8 7,5 16,7 9,2 

Tabell 17. Större investeringsprojekt och över flertalet år, angivet i mkr. (*netto). 

Under 2020 startade byggnation av det nya äldreboendet i Tibble, arbetet löper på och tidplanen be-
räknas håll och boendet ska vara helt färdigställt under 2022. Nya gång- och cykelvägar har byggts 
bland annat vid förskolan Myran. Beläggningsarbeten har genomförts och 1,9 mkr har investerats i 
vägbelysning. Förbindelsevägen Limhagen kommer slutföras under 2021 med byggnation av bland an-
nat busshållplats. Totalkostnaden beräknas bli ca 10 mkr jämfört ned budget på 16,7 mkr. 

Kommunen har investerat i underhåll och anpassning av fastigheter för 8,7 mkr under året. Bland annat 
har Åkerö sporthall fått ett nytt golv (0,6 mkr), kaféer och uppehållsrum i Sammildsdal har byggts om 
och anpassats med anledning av sammanslagningen av kommunens högstadier (1,5 mkr). Förskolan 
Källbacken ha fått ny ventilation (0,5 mkr) och brandmannen har byggts om och anpassats till vuxen-
utbildningen som flyttat in i lokalerna 0,8 mkr). Ombyggnation och flytten av särskolan har kostat 1,1 
mkr.  

Gymnasiet har under året investerat i en ny CNC-maskin till hantverksprogrammet som gör att pro-
grammet ligger i framkant i Sverige (1,7 mkr).   

Inom fritid har bland annat omklädningsrummen på Siljansvallen renoverats (0,3 mkr) och ett nytt 
konstgräs lagt på Siljansvällen (2,2 mkr).  Under år drog även byggnationen av den nya sporthallen i 
gång på allvar. Budget har i samband med projekteringen justerats från ursprungliga 50 mkr till 64 
mkr. Den nya hallen kommer att mycket väl svara mot de behov som finns och då främst för inneban-
dyn och skolans verksamheter. Hallen byggs energisnålt med låga driftskostnader. Sporthallen beräk-
nas stå helt klar till höstterminen 2022. 
Kommunen har under 2020 även genomfört att par strategiska fastighetsköp i syfte att kunna fortsätta 
exploateringen och möjliggöra bygget av fler bostäder och erbjuda industrimark. Det största förvärvet 
är fastigheten på Hantverkaregatan 24 som tidigare ägdes av Valins fastighetsbyrå.  
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Nämnd Datum  

Språktolknämnden i Dalarna 2019-02-18  
   

 
 
 
 

Verksamhetsberättelse med bokslut 2020 
 
 

Förslag till beslut 

 Verksamhetsberättelse med bokslut för 2020 godkänns. 

 Tolkförmedlingen återbetalar verksamhetens överskott till medlemmarna. 
 
 

Sammanfattning av ärendet 

Årsbokslutet för 2020 visar ett nollresultat, verksamheten bedrivs enligt själv-
kostnadsprincipen. Den ekonomiska omslutningen uppgick 2020 till 35,4 miljo-
ner kronor vilket är en minskning jämfört med 2019. Den budgeterade omslut-
ningen låg på 38,2 mnkr för 2019. Minskningen är en följd av Covid-19. 
 
 

Beslutsunderlag 

Språktolknämnden i Dalarnas verksamhetsberättelse med bokslut för 2020 
 
 

Ekonomiska konsekvenser 

Verksamhetsberättelse med bokslut 2020 är ett underlag för planering 2021-
2022. 
 

Barnperspektivet  

 
 Ja Nej 

Beslutet innebär konsekvenser för barn och ungdomar.  
 Om nej, besvaras inte fler frågor.  

 Om ja, beskriv hur. Kan vara angivet i ärendebeskrivningen. 
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Fakta om uppdraget
Företag: Tolkförmedlingen Borlänge Kommun

Organisationsnummer: 212000-2239

Revisionsperiod: 2021-01-22

Revision publicerad: 2021-01-22

Ort: Borlänge

Typ av uppdrag: FR2000:2017 Uppföljande revision FR2000

Syfte och mål: Syftet med revisionen är att säkerställa att ledningssystemet
underhålls, uppdateras och är effektivt för att möta
verksamhetens mål.

Verksamhetsbeskrivning: Tolkförmedling

Revisionsförutsättningar: Revisionen har genomförts med hjälp av stickprov på
tillgänglig information under revisionstillfället. Revision har
genomförts och bedöms uppfylla uppställda revisionskriterier
om inget annat framgår av revisionsrapporten.

Revisionsteam

Uppdragsledare: Per Fernström
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Uppdragssammanfattning

Resultat

Fara för liv och hälsa (F): 0

Allvarliga avvikelser (C): 0

Mindre allvarliga avvikelser (B): 0

Revisionsgruppens rekommendation

Oförändrad certifieringsstatus rekommenderas.

Specifika områden för ledningen

Planera för arbetet efter covid-19.

Revisor Per Fernström

Positiva iakttagelser

- Förmedlingen har klarat covid-19 på ett bra sätt.

- Stark ställning på marknaden (Regionen Dalarna).
- Personalen är positiva till 2021.
- Kompetensen inom området.
- Goda leverantörer.
- Framtida möjligheter.

Revisor Per Fernström
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Avvikelsesammanställning

Nuvarande revision Föregående revision

Ledningssystemet Ledning Resurshantering Verksamhetsstyrning Övervakning och mätning
0

1
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Uppdragets delområden

Användning av certifikatsdokumentation

Finns med i verksamhetens kommunikation.
Hanteras korrekt.

Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder

Avvikelser hanteras genom olika typer av stödsystem.
Anses effektivt.

Hur revision har genomförts

På distans då kunden har stängt kontoret under covid-19 pandemin.
Via Teams och Outlook.

Identifiering, bedömning och behandling av risker och möjligheter

Ett bra initiativ är att Tolkförmedlingen arbetar med en nollvision avseende följande
avvikelser.
Tolk sen, Tolk kom inte, Tolk svarade inte, Fel av Tolkförmedlingen.
Analyseringsarbetet är uppdaterat i form av swot och riskanalys.
Bedöms effektivt.

Interna revisioner

Tolkförmedlingen har upprättat dokumenterade rutiner för internrevision av
verksamheten för
att verifiera att ledningssystemet är relevant dokumenterat, fungerar i praktiken och
uppfyller standardens samtliga krav.
Intern revision har genomförts vid 2 tillfällen under 2020 innan ledningens
genomgång.
Förbättringsförslag finns.

Intressentanalys

Intressentanalysen har genomförts under perioden på ett korrekt sätt.

Ledningens genomgång
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Ledningens genomgång utfördes av ledning i januari 2021.Utförliga
kommentarer. Ledningen går igenom ledningssystemet en gång per år för att
säkerställa att det fungerar som avsett. Protokoll från genomgången bevaras.
Bedöms effektiv.

Livscykelperspektivet

Del av företagets miljöaspekter och miljöutredning.
Förbättringsförslag finns kopplat till miljömål.

Medverkan av arbetstagarens repr

Skyddsombudet medverkade på revisionen.

Policies, mål, handlingsplaner och uppföljning

Policyer som finns innehåller kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd, kompetens och
socialt ansvarstagande. Verksamheten styrs till stor del av kommunens regler och
policys.
- Policyer bygger på viljeinriktning och ambitioner som väljs för att uppnå affärsidén.
- Mål finns inom bolaget för miljö, arbetsmiljö och kvalitet, dessa är satta till 2022 och
följs upp enligt årsplaneringen.
- De kontrollpunkter för övervakning och mätning som är nödvändiga för styrning är
specifika för varje process och varierar beroende på tillhörande handlingsplaner.

System och rutiner för hantering av lagar och andra krav

Certway lagregister vis TSR där efterlevnadskravet är uppfyllt.

Vilka orter som besökts vid revisionstillfället

Borlänge på distans.
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Förbättringsförslag
- Verksamheten bör se över behovet av kompetenser som kan täcka in perioder där
arbetsbelastningen är särskilt stor. Kanske kan under entreprenörer i olika former
vara en tänkbar lösning. Titta på möjligheter via frilans och bemanningslösningar.

- En viktig tanke, Ledningssystemets uppbyggnad behöver inte följa standardens
indelning och numrering utan bör utgå ifrån företagets egna processer. Många
företag väljer att beskriva sina
processer schematiskt men processerna kan också beskrivas i text. Utgå från
Tolkförmedlingens behov och ta in befintliga processer ni genomför idag och koppla
dessa till
ledningssystemet i möjligaste mån.

- Se över er analys för 2021, är det några förändringar kopplat till era risker och
möjligheter som ni behöver agera på. Möjligheter kan leda till att ni inför nya
arbetssätt, lanserar nya tjänster, öppnar nya marknader, hanterar nya kunder,
bygger upp partnerskap, använder ny teknik och tillämpar
andra önskvärda och möjliga sätt för att tillgodose sitt eget eller sina kunders behov.
Ta er tid att se över detta i form av någon form av aktivitet.

- Förbättringspotential finns avseende genomförande av interna revisioner.
Sammanställ utfall från utgångspunkten avvikelser/förbättringar som processen med
intern revisionen identifierat. Tänk också på att hantera eventuella avvikelser enligt
förbättringar. Ständiga förbättringar är nyckelbegrepp inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö,

brandskydd, kompetens och socialt ansvarstagande som omfattas av FR2000.
Format kan anpassas till vad som passar er så länge som målet med intern
revisionen uppfyllts.

- Kring ert målarbete bör ni tas med mätbarhet i större omfattning.

Revisor Per Fernström
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Övriga kommentarer och upplysningar

Områden nästa revision

– intressenters behov och förväntningar, inklusive lagar och andra krav,
– betydande aspekter,
– risker och möjligheter,
- utvärdering av hur företaget uppfyller tillämpliga och relevanta lagar och andra krav
som den
berörs av,
– mål och handlingsplaner,
– avvikelser och korrigerande åtgärder,
– resultat från övervakning och mätning,
– revisionsresultat (interna och externa) och planering för framtida revisioner,
– externa leverantörers prestanda,
– processduglighet.
– kundnöjdhet.

Revisor Per Fernström

77



Språktolknämnden i Dalarna 

 

Nämndens uppdrag 
 

Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för Region Dalarna, Avesta kommun, 

Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands 

kommun, Ludvika kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun, Orsa kommun, 

Rättviks kommun och Mora kommun med ansvar för språktolkförmedlingsverksamhet. 

Verksamheten regleras genom nämndens reglemente samt ett samverkansavtal. Borlänge 

kommun är värdkommun och verksamheten har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och 

ingår i dess organisation. 

 

Syftet med nämndens verksamhet är att säkerställa att parterna gemensamt och inom ramen 

för den kommunala kompetensen, och självkostnadsprincipen, bereds möjlighet att nyttja 

resurser som tillgodoser parternas behov av språktolkförmedlingstjänster avseende 

kompetenta kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar. 

 

Verksamhet 
 

 Fortsatt lansering av tjänsten tolk-online som är till för korta akuta samtal. Denna 

tjänst är ett led i arbetet med att effektivisera tolkförmedlingsverksamheten samt att 

förbättra servicen till våra medlemmar. 

 

 Projektet med kulturkommunikatörer fortsätter i syfte att underlätta integration och 

förbättra möten mellan olika kulturer. 

 

 P.g.a. Covid-19 har antal uppdrag under 2020 minskat med ca 15% jämfört med 2019. 

 

 
Antal tolkuppdrag 2018 2019 2020 

 56 393 56 066  47 609 

 

 

Ekonomi 
Årsbokslutet visar ett nollresultat, verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen. 

Den ekonomiska omslutningen uppgick 2020 till 35,4 miljoner kronor vilket är en minskning 

med 7% jämfört med 2019. Den budgeterade omslutningen låg på 34,9 mnkr för 2020.  
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Språktolknämnden i Dalarna 

 

Språktolknämnden I 
Dalarna Miljoner kr 

Utfall 
2020 

Budget 
2020 

Utfall 
2019 

Intäkter 35,4 34,9 38,2 

        

Kostnader       

Personalkostnader 31,6 28,6 31,2 

Lokalkostnader, lokalhyra 0,5 0,5 0,5 

Kapitalkostnader 0 0 0 

Övriga kostnader 3,4 5,7 6,4 

Summa kostnader 35,4 34,2 38,2 

        

Resultat 0 0 0 

 

 

Medarbetare 
Inom verksamheten arbetar idag 6 handläggare tillsammans med enhetschef. 

Verksamheten har drygt 300 registrerade tolkar som behärskar ca. 80 olika språk. 

De största behoven av tolkning finns inom följande språk: arabiska, somaliska och tigrinja. 

 

 

Framtid 
Flyktingströmmar och Covid-19 påverkan är mycket svåra att beräkna och osäkerheten är 

därför stor. Flyktingströmmar påverkar i stor utsträckning tolkförmedlingens verksamhet då 

det kan leda till stora förändringar vad gäller efterfrågan på tolkuppdrag och efterfrågade 

språk. 
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Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 13.30 – 14.10 
 

Beslutande ledamöter 
 
Beslutande ledamöter  
digitalt distansdeltagande 
 

Sonja Johansson, Region Dalarna 
 
Karin Örjes, Borlänge kommun 
Boniface Obodeti, Borlänge kommun  
Anders Lindh, Falu kommun 
Kenneth Dahlström, Leksands kommun 
Solweig Nyrede, Smedjebackens kommun 
Birgitta Floresjö, Gagnef kommun 
Jan Segerstedt, Orsa kommun  
Bert Persson, Mora kommun  
Viveka Morelius, Hedemora kommun  
Hans-Göran Steneryd, Säters kommun 
Fredrik Ollén, Rättviks kommun 

ordförande 
 
vice ordförande 
ledamot  
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot  
ledamot 
ledamot 

(KD) 
 
(C) 
(KD) 
(M) 
(C) 
(S) 
(C) 
(C) 
(C) 
(S) 
(S) 
(M) 

 

Tjänstgörande ersättare 
digitalt distansdeltagande  
 

Göran Edström ers. Susanne Berger (S), 
Avesta kommun 
Eva-Marie Tomtlund ers. Mustafe Elmi (S), 
Ludvika kommun 

 
ersättare 
 
ersättare 

 
(S) 
 
(M) 

 

Ej tjänstgörande ersättare 
digitalt distansdeltagande  

Daniel Drugge, Falu kommun 
Marie Lund, Mora kommun 

ersättare 
ersättare 

(C) 
(MOP) 

 

 
Tjänstemän 

 
Tommy Berglund, verksamhetschef bildningssektorn 
Carina Johansson, enhetschef tolkförmedlingen 
Marcus Wallner, nämndsekreterare 

  

 

  
 

Utses att justera Karin Örjes 
 

  

Paragrafer att justera    §§ 1-6 

  

 
 

Protokollet justeras, anslås och förvaras digitalt  
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§ 3 Verksamhetsberättelse med bokslut 2020/ dnr 2021/341 

Beslut 

1. Verksamhetsberättelse med bokslut för 2020 godkänns. 
2. Tolkförmedlingen återbetalar verksamhetens överskott till medlemmarna. 

 

Ärendet 

Årsbokslutet för 2020 visar ett nollresultat, verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Den 
ekonomiska omslutningen uppgick 2020 till 35,4 miljoner kronor vilket är en minskning jämfört med 
2019. Den budgeterade omslutningen låg på 38,2 mnkr för 2019. Minskningen är en följd av covid-19. 
 
Budgeten visar ett överskott på 970 000 kronor och överskottet föreslås gå tillbaka till 
medlemmarna. 
 
Fördelning medlemmar vid återbetalning: 
 

• Region Dalarna   734 967 
• Borlänge kommun     77 528  
• Falu kommun     40 270  
• Gagnef kommun       4 063 
• Hedemora kommun    14 782 
• Leksands kommun       9 869 
• Mora kommun     10 993 
• Orsa kommun       3 415 
• Smedjebackens kommun      3 890 
• Säters kommun       7 161 
• Ludvika kommun     39 751 
• Avesta kommun     19 695 
• Rättviks kommun       3 616 

 
Beslutet är enligt förslag från tolkförmedlingen.  
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse tolkförmedlingen, 2021-02-01 
- Verksamhetsberättelse  
- Revisionsrapport, 2021-01-22 

 

Skicka till  

Tommy Berglund, verksamhetschef bildningssektorn 
Carina Johansson, enhetschef tolkförmedlingen 
Respektive medlemskommun och Region 
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Ordförande: Karin Örjes

Nämndsekreterare : Marcus Wallner Ordförande: Sonja Johansson

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 3
82

54
4e

2-
54

4c
-4

90
8-

ae
bf

-2
1b

67
e7

a3
4b

d

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: KARIN ÖRJES
Date: 2021-02-24 16:42:36
BankID refno:  de74e25c-d655-4002-9826-9b249eba7dba

Signed by: MARCUS WALLNER
Date: 2021-02-25 08:10:19
BankID refno:  c6c5a383-5f8a-49b6-a66f-f0a4eb944367

Signed by: Asnat Sonja Johansson
Date: 2021-02-24 13:56:33
BankID refno:  c50fe6eb-30aa-4984-94d6-1702695eebc0
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Årsredovisning 

2020 
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Styrelsen och verkställande direktören för Leksandsbostäder AB avger följande årsredovisning 

för räkenskapsåret 2020.  

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.  

 

 

Förvaltningsberättelse 

 

Ägare 
Leksands kommun äger samtliga aktier i bolaget. 

Styrelse och revisorer 
Kommunfullmäktige har till ledamöter utsett följande: 

Ordinarie styrelseledamöter 
Ulrika Liljeberg  Tällberg Ordförande 

Sebastian Larsson  Leksand  vice ordförande 

Mats Erkers  Leksand 

PG Gregard  Leksand 

Katarina Sonesson Leksand 

Viktor Zakrisson Tällberg 

Kent Dahlquist  Leksand 

Styrelsesuppleanter 
Maths Bolmstam  Leksand 

Lena Ihlar   Leksand 

Mikael Kyller  Siljansnäs 

Ordinarie revisor 
Emil Forsling Falun 

Revisorssuppleant 
Peter Söderman Västerås  

Lekmannarevisorer 
Alf Dahlin   Leksand  

Lars Melin  Leksand 

Ingemar Wiborgh Leksand 

Räkenskaperna har reviderats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. 

Sammanträden 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit åtta protokollförda sammanträden. 

Verkställande direktör 
Verkställande direktör för bolaget är Anders Eklund.  

Vice verkställande direktör för bolaget är Olle Oskarsson. 
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Organisationsanslutning 
Bolaget är medlem i: 

Sveriges Allmännytta 

FASTIGO – Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation 

HBV - Husbyggnadsvaror HBV förening upa 

 

Uppdrag 

Bolaget är ett allmännyttigt bostadsbolag som har till syfte att på affärsmässiga principer köpa, sälja, 
äga, bebygga och förvalta fastigheter. 

Bolaget ska utifrån ett övergripande allmännyttigt syfte: 
- Tillhandahålla ett varierat utbud av hyresbostäder av god kvalitet. 

- Bidra till tillväxt genom att vara en ledande aktör som bygger och förvaltar prisvärda hyresbostäder. 

Bidra till ett gott samhälle genom att ge hyresgästerna ett bra boende oavsett område. 

Kommunen har genom ägardirektivet överlämnat: 
- Förvaltning samt ny-, till- och ombyggnadsverksamhet av kommunens fastigheter till bolaget 

- Drift- och skötsel av gatu-och parkverksamhet till bolaget 

 

Väsentliga händelser under året 
Under den pågående pandemin har vi har anpassat vår verksamhet efter de nationella riktlinjerna och det har 

medfört förändringar för såväl våra hyresgäster som vår egen personal och hur vi kan utföra vårt arbete. Vi har 

exempelvis minimerat åtgärder inne hos hyresgäster och även prioriterat om underhållsprojekt till utvändiga 

åtgärder. Vi har inte sett några tendenser till försämrad betalningsvilja. 

Under året fortsatte planeringen för ytterligare framtida nyproduktion. De projekt som ligger närmast i tid är 

Stjärnan, ett stjärnhus med 42 lägenheter i kv. Storgärdet och ca 12 smålägenheter i kv Paraden. Våren 2020 var 

det byggstart av ett nytt särskilt boende i Tibble på kommunens mark i anslutning till vårt befintliga särskilda 

boende. Fortsättningen av projektet omfattar även ombyggnad av delar av vårt befintliga särskilda boende och 

utredning pågår om eventuell överlåtelse av delar av vår fastighet till kommunen i samband med byggnationen.  

Resultat och ställning 
Företaget uppvisar för år 2020 ett positivt resultat på 18 071 tkr efter finansiella poster. 

De externa räntekostnaderna har minskat med 108 tkr och uppgick under året till 4 325 tkr. I de 
externa räntekostnaderna ingår borgensavgift till kommunen med 1 459 tkr. 

Under året har bolagets låneskuld minskat med 750 tkr. Inga nya lån har upptagits. Under året har 
49 900 tkr av företagets lån omsatts och amortering har skett med 750 tkr. Den totala skulden uppgick 
vid bokslutstillfället till 364 360 tkr. Genomsnittlig låneränta för 2020 uppgår till 1,19 (1,24) %, inkl. 
borgensavgift till kommunen på 0,4 %. 

Soliditeten uppgår till 24,8 (22,6) % och direktavkastningen på bokfört värde är 8,6 (8,7)%. 
 

Hyresmarknaden 
Vi har 1 019 lägenheter i Leksand, Insjön Djura och Siljansnäs. Efterfrågan är fortsatt hög och antalet registrerade 

i vår bostadskö uppgick vid årsskiftet till 2 864 personer och vi erbjöd under året 184 lägenheter till nya 

hyresgäster. Uthyrningsgraden för året var 99,4%. 
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Ekonomiska risker och osäkerhetsfaktorer 
Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker 

hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av 

fastighetsbeståndet.  

En förändring i räntenivåer kan leda till högre räntekostnader för bolaget till följd av stora låneskulder. De senaste 

åren har räntorna varit låga och höjda räntenivåer skulle påverka bolagets resultat väsentligt. 

Vid nyproduktioner är det av avgörande betydelse för att de ekonomiska kalkylerna skall gå ihop att bolaget 

erhåller statligt investeringsstöd. För att erhålla stödet är det en mängd kriterier som skall uppfyllas och nivån på 

stödet redovisas först när projektet är färdigställt. Ett lägre stöd än kalkylerat kan leda till nedskrivningsbehov, 

vilket drabbar bolagets ekonomiska ställning negativt. 

Utsikter för 2021 och framåt 
Vi har ambitionen att byggstarta de två projekten Stjärnan och Paraden under det kommande året. Arbetet fortsätter 

med planering för en eventuell försäljning av delar av fastigheten med vårt särskilda boende i Tibble samt 

utredning kring hur de byggnaderna som vi fortsatt kommer att äga ska utvecklas. Under våren 2021 kommer vi 

att riva 18 marklägenheter på Edshult i Leksand och arbetet med ändring i detaljplanen för området samt Edshults 

särskilda boende fortsätter. 

Bolagets ägare initierade under 2019 en utredning om framtidens styrning, ledning och organisation av 

kommunens fastigheter, gata/park och bostadsbolag. Arbetet med utredningen har pågåtts sedan dess och kommer 

sammanfattas i en slutrapport under våren 2021. Målsättningen är att hitta en organisation vilken ger den största 

nyttan för hela kommunkoncernen, inte minst ekonomiskt.  

 

 

 

Flerårsöversikt  2020  2019 2018 2017 2016 
        

Omsättning, tkr  114 649  113 962 109 115 134 671 127 267 

Kassalikviditet, %  259,5  182,3 78,1 229,1 81,4 

Soliditet, %  24,8  22,6 21,2 20,1 21,4 

Räntabilitet på totalt kapital, %  4,1  4,2 4,2 3,8 3,3 

 
Nyckeltalsdefinitioner: 

Kassalikviditet – Omsättningstillgångar minus lager i procent av kortfristiga skulder. 

Soliditet – Justerat eget kapital i procent av totalt kapital. 

Räntabilitet på totalt kapital – Resultat efter finansnetto plus kostnadsräntor i procent av totalt kapital. 
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Förändring av eget kapital i kronor 

 Aktie- 

kapital 

Reserv- 

fond 

Balanserat 

resultat 

Årets 

resultat 

Totalt 

Belopp vid årets ingång 

Disposition enligt beslut 

av årets årsstämma: 

20 500 000 10 000 000 66 729 741 

 
11 505 827 

11 505 827 

 
-11 505 827 

108 735 568 

 
0 

Årets resultat    13 091 321 13 091 321 

Belopp vid årets utgång 20 500 000 10 000 000 78 235 568 13 091 321 121 826 889 

 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

 
balanserad vinst 78 235 567 

årets vinst 13 091 321 

91 326 888 

 
disponeras så att 

i ny räkning överföres 91 326 888 

 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 
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Resultaträkning Not 2020-01-01 2019-01-01 

Tkr  -2020-12-31 -2019-12-31 

 
Rörelsens intäkter 

Hyresintäkter 

 
 
3 

 
 

94 586 

 
 

92 840 

Aktiverat arbete för egen räkning  0 117 

Övriga rörelseintäkter 4 20 063 21 005 

  114 649 113 962 

Rörelsens kostnader 

Material 
5  

-1 971 

 
-2 821 

Tjänster  -16 950 -14 267 

Taxebundna kostnader  -10 637 -10 087 

Uppvärmning  -9 832 -10 107 

Fastighetsskatt  -1 404 -1 510 

Övriga externa kostnader 6, 7 -9 629 -10 870 

Personalkostnader 8 -24 143 -24 877 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 9 -17 281 -17 162 

Övriga rörelsekostnader  -513 0 
  -92 360 -91 701 

Rörelseresultat 10 22 289 22 261 

Resultat från finansiella poster 
   

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  107 161 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -4 325 -4 433 
  -4 218 -4 272 

Resultat efter finansiella poster  18 071 17 989 

Bokslutsdispositioner 11 -1 891 -3 321 

Resultat efter skatt  16 180 14 668 

Skatt på årets resultat 12 -3 089 -3 162 

Årets resultat  13 091 11 506 
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31 

Tkr    

TILLGÅNGAR  

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 

 
13 

 
445 358 

 
450 770 

Inventarier, fordon och installationer 14 13 646 14 102 

Pågående ny- och ombyggnad 15 3 300 1 709 

  462 304 466 581 

Finansiella anläggningstillgångar 
   

Andra långfristiga fordringar 16 191 193 
  191 193 

Summa anläggningstillgångar  462 495 466 774 

Omsättningstillgångar 
   

Varulager m m 
   

Lager - förbrukningsvaror  955 133 

  955 133 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

  
115 

 
827 

Övriga fordringar  861 38 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 3 357 12 569 

  4 333 13 434 

Kassa och bank 18 77 845 53 830 

Summa omsättningstillgångar  83 133 67 397 

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

545 628 534 171 
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31 

Tkr    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital 19, 20 
  

Bundet eget kapital 

Aktiekapital, 2 050 st à 10 000 kr 
  

20 500 
 

20 500 

Reservfond  10 000 10 000 

  30 500 30 500 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 

  
78 236 

 
66 730 

Årets resultat  13 091 11 506 
  91 327 78 236 

Summa eget kapital 19, 20 121 827 108 736 

Obeskattade reserver 21 17 341 15 451 

Avsättningar 

Uppskjuten skatteskuld 

 
22 

 
10 428 

 
8 868 

Summa avsättningar  10 428 8 868 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 

 
23, 24 

 
364 360 

 
364 110 

Summa långfristiga skulder  364 360 364 110 

Kortfristiga skulder 
   

Skulder till kreditinstitut  0 1 000 

Leverantörsskulder  11 034 15 841 

Aktuella skatteskulder  699 1 073 

Övriga skulder  3 079 4 084 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 16 860 15 008 

Summa kortfristiga skulder  31 672 37 006 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

545 628 534 171 
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Kassaflödesanalys 
(Belopp i tkr)   2020 2019 

   

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat före finansiella poster 22 288 22 261 

Avskrivningar 17 281 17 162 

Övriga ej likviditetspåverkande poster 169 -52 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 39 738 39 371 

   

Erhållen ränta 107 161 

Erlagd ränta -4 434 -4 496 

Betald inkomstskatt -1 902 1 125 

Summa 33 509 33 911 

   

Ökning (-) minskning (+) varulager -822 22 

Ökning (-) minskning (+) kundfordringar 712 1 431 

Ökning (-) minskning (+) övriga kortfristiga fordringar 8 390 -4 731 

Ökning (+) minskning (-) leverantörsskulder -4 808 2 253 

Ökning (+) minskning (-) övriga kortfristiga rörelseskulder 955 -2 406 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 37 936  30 480 

   

   

Investeringsverksamheten   

Ökning (+) minskning (-)   

   

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -13 565 -10 331  

Sålda materiella anläggningstillgångar 392 125 

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 2 -54 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 171 -10 260 

   

   

Finansieringsverksamheten   

Upptagna lån 0 15 370 

Amortering av skuld -750 -1 285 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -750 14 085 

   

Årets kassaflöde 24 014 34 305 

   

Likvida medel vid årets början 53 830 19 525 

   

Likvida medel vid årets slut 77 845 53 830 
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Noter 
Tkr 

 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
Leksandsbostäder AB:s årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. 

 
Intäkter 

Hyresintäkter redovisas netto efter avdrag för hyresbortfall i den period vilken de avser. Övrig 

försäljning av tjänster redovisas enligt inkomstskattelagens bestämmelser. 

 
Inkomstskatter 

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna 

skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. 

 

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är 

hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. 

Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. På grund av 

sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är   

hänförlig till obeskattade reserver. 

 
Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 

anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla 

komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte  delas  upp  i  komponenter  läggs  till  

anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens 

prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. 

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som 

övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När 

tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 

Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för 

övriga typer av materiella tillgångar. 

 
Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader 

- stomme, (enkel oisolerad) 100, (35) år 

- stomkompletteringar 50 år 

- tak, (enkelt oisolerat) 50, (35) år 

- fasad, fönster 50 år 

- värme/sanitet 50 år 

- el 40 år 

- köksinredning 30 år 

- ventilation 25 år 

- hiss 25 år 

- energiproducerande installationer 20 år 

- hyresgästanpassningar (avtalsknutna) 15-20 år 
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- inre ytskikt 15 år 

- styr- och övervakning 15 år 

- restpost 50 år 

Markanläggningar 20 år 

Anslutningsavgifter, byggnads- och markinventarier 5-15 år 

Reservelkraftverk 15 år 

Installationer 20 år 

Inventarier, verktyg och fordon. 5-10 år 

 
Leasingavtal 

Bolaget har endast operationella leasingavtal. Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 

 
Ersättning till anställda 

Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och 

företagshälsovård. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal 

informell förpliktelse att betala ut ersättning. 

 
Finansiella instrument 

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker 

utifrån anskaffningsvärde. 

 
Fordringar 

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. 

 
Oljelager 

Oljelagret har värderats till återanskaffningsvärdet på bokslutsdagen. 

 
Avsättningar 

Bolaget redovisar under avsättningar skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i 

resultaträkningen samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs av 

uppskjuten skatt på temporära skillnader hänförliga till byggnader och markanläggningar. 

 
Kassaflödesanalys  

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet 

omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.  

Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.  

 

 

Not 2 Eventualförpliktelser 

 

2020-12-31 2019-12-31 

Ansvarsförbindelser 

Garantisumma Fastigo 334 

 
311 

334 311 
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Not 3 Hyresintäkternas fördelning  

 2020 2019 

Bostäder 63 981 60 707 

Äldreboenden 19 589 20 381 

Lokaler 10 746 10 797 

Övriga objekt 2 247 2 095 

 96 563 93 980 

Avgår outhyrda och hyresreduceringar 

Bostäder 

 
-715 

 
-323 

Äldreboenden 0 0 

Lokaler -670 -334 

Övriga objekt -431 -373 

Hyresreduceringar -162 -109 

 -1 977 -1 139 

Summa 94 586 92 841 

 

 
Not 4 Övriga rörelseintäkter  

 2020 2019 

Förvaltningsuppdrag Fastigheter 8 390 8 285 

Förvaltningsuppdrag Gata/Park 10 508 11 414 

Övriga förvaltningsintäkter 1 165 1 306 
 20 063 21 005 

 

 
Not 5 Fördelning rörelsens kostnader  

 2020 2019 

Fastighetsskötsel och städ 10 607 11 732 

Reparationer 1 881 2 271 

Reparationer i samband med försäkringsskador 167 1 015 

Underhållskostnader 13 599 9 528 

Taxebundna kostnader 10 637 10 087 

Uppvärmning 9 832 10 107 

Administration 7 335 8 024 

Kostnader avseende externa kundarbeten 74 312 

Övriga driftskostnader 1 523 1 552 

Kostnader för förvaltningsuppdrag Fastighet 7 937 7 863 

Kostnader för förvaltningsuppdrag Gata/Park 9 570 10 538 

Fastighetsskatt 1 404 1 510 

Avskrivning 17 281 17 162 

Övriga rörelsekostnader 513  

 92 360 91 701 
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Not 6 Ersättning till revisorerna  

 2020 2019 

 
Revisionsuppdrag 

 
147 

 
109 

Revision belöpande på tidigare år -2 64 

Skatterådgivning 24 0 

Övriga tjänster 50 78 
 219 251 

 
 

Not 7 Operationella leasingkostnader 
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal. 

 
Förfaller till betalning enligt följande:  

 
2020 2019 

Inom ett år 681 651 

Senare än ett år men inom fem år 1 374 1 195 

 
2 055 1 846 

Leasingobjekt   

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 676 786 

 676 786 

 

Not 8 Anställda och personalkostnader 
  

 2020 2019 

Medelantalet anställda 
  

Kvinnor 11 12 

Män 29 26 

 40 38 

Löner och andra ersättningar 
  

Styrelse och verkställande direktör 1 129 1 107 

Övriga anställda 15 348 15 222 

 16 477 16 329 

Sociala kostnader 
  

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 320 212 

Pensionskostnader för övriga anställda 641 729 

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 5 248 5 803 

 6 209 6 744 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 

pensionskostnader 

 
22 686 

 
23 073 
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Könsfördelning bland ledande befattningshavare 
Andel kvinnor i styrelsen 

 
29 % 

 
29 % 

Andel män i styrelsen 71 % 71 % 

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 40 % 40 % 

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 60 % 60 % 
 

Avtal om avgångsvederlag 

Verkställande direktören har vid uppsägning från bolagets sida avtalad ersättning om 12 månadslöner. 

 
 

Not 9 Avskrivningar 

 2020 2019 

Byggnader och markanläggningar 14 586 14 409 

Inventarier 2 696 2 753 
 17 282 17 162 

 

 
Not 10 Rörelseresultat fördelat på rörelsegrenar  

 2020 2019 

Fastighetsförvaltning egna fastigheter 21 874 21 871 

Förvaltningsuppdrag Fastigheter och Gata/Park 414 390 
 22 288 22 261 

 

Not 11 Bokslutsdispositioner 

 2020 2019 

Avsättning till periodiseringsfond -2 381 -3 989 

Skillnad mellan skattemässiga avskrivningar och 
avskrivningar enligt plan 

 
490 

 
668 

 -1 891 -3 321 

 
 

Not 12 Skatt på årets resultat 

 
 

Skatt på årets resultat 

2020 2019 

Aktuell skatt 1 528 2 561 

Uppskjuten skatt  1 561 601 

Totalt redovisad skatt 3 089 3 162 
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Avstämning av effektiv skatt  

  2020  2019 

 
Resultat före bokslutsdispositioner och 

Procent Belopp Procent Belopp 

Skatt  18 071  17 990 

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 -3 867 21,40 -3 850 

Skatteeffekt av bokslutsdispositioner  405  711 

Ej avdragsgilla kostnader 
Skatteeffekt av andra ej bokförda 

 -8  -21 

kostnader  1 934  552 

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 
Skatteeffekt av skattemässig justering av 

 -7  -2 

bokfört resultat för avskrivningar  15  49 

Skatt på outnyttjat underskott fr föreg år  0  0 

Uppskjuten skatt  -1 561  -601 

Redovisad effektiv skatt 19,59 -3 089 17,58 -3 162 

 

 
Not 13 Byggnader och mark  

 2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 709 517 616 142 

Årets nyanskaffningar   

Byggnad 7 843 90 044 

Mark 0 0 

Markanläggning 1 844 3 394 

Årets försäljningar/utrangeringar   

Byggnad -2 084 -62 

Mark 0 0 

Markanläggning -73 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 717 047 709 518 

Ingående avskrivningar -258 747 -244 334 

Byggnad -14 098 -14 058 

Markanläggning -488 -350 

Försäljning/utrangering 1 645 -4 

Utgående ackumulerade avskrivningar -271 688 -258 746 

Utgående bokfört värde 445 358 450 770 

Bokfört värde 
  

Byggnad 413 845 420 607 

Mark 23 598 23 598 

Markanläggning 7 915 6 565 
 445 358 450 770 

I utgående ackumulerade anskaffningsvärden ingår investeringsbidrag med 31 149 tkr (30 961 tkr). 

Bolaget bedömer att det totala marknadsvärdet för förvaltningsfastigheterna uppgår till 904 Mkr.   

Portföljvärdering är internt utförd och baseras på kassaflödet över 10 år. Värderingen innehåller 

följande lokalslag: bostäder, kontor samt övrigt utan area (p-platser). Leverantör av 

marknadsinformationen är Svefa. Direktavkastningskrav i värderingen ligger i ett intervall mellan 5,0 - 

7,25% för bostäder och 7,0 - 9,0 % för lokaler. Värderingen baseras på bolagets kontraktsinformation. 
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Not 14 Inventarier 

 2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 40 551 37 373 

Inköp 2 288 3 324 

Försäljningar/utrangeringar -269 -146 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 42 570 40 551 

Ingående avskrivningar -26 450 -23 836 

Försäljningar/utrangeringar 221 139 

Årets avskrivningar -2 696 -2 753 

Utgående ackumulerade avskrivningar -28 925 -26 450 

Utgående redovisat värde 13 645 14 101 

 

 
Not 15 Pågående byggnation  

 2020-12-31 2019-12-31 

Ingående balans 1 709 88 140 

Under året omfört till byggnad -607 -85 909 

Under året omfört till mark 0 0 

Under året omfört till markanläggning 0 0 

Under året omfört till inventarier 0 -1 028 

Under året kostnadsfört -33 -358 

Nya pågående investeringar 2 231 864 
 3 300 1 709 

 

 
Not 16 Finansiella anläggningstillgångar  

 2020-12-31 2019-12-31 

Andel Husbyggnadsvaror HBV Förening upa 40 40 

Innestående återbäringsmedel 151 153 
 191 193 

 

 
Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  

 2020-12-31 2019-12-31 

Förutbetalda försäkringspremier 1 221 891 

Övriga poster 2 136 11 677 
 3 357 12 568 
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Not 18 Likvida medel  
2020-12-31 

 
2019-12-31 

Medel på koncernkonto 77 845 53 830 
 77 845 53 830 

 

 

 

Not 19 Disposition av vinst eller förlust 
2020-12-31 

 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 

 
balanserad vinst 78 236 

årets vinst 13 091 

91 327 

 
disponeras så att 

i ny räkning överföres 91 327 

 

Not 20 Förändring av eget kapital 
Aktiekapitalet består av 2 050 st aktier. 

 
 Aktie- 

kapital 

Reserv- 

fond 

Övrigt fritt 

eget kapital 

Årets 

resultat 

Totalt 

Belopp vid årets ingång 20 500 10 000 78 236  108 736 

Årets resultat    13 091 13 091 

Belopp vid årets utgång 20 500 10 000 78 236 13 091 121 827 

 

 

 
Not 21 Obeskattade reserver  

 2020-12-31 2019-12-31 

Ack skillnad mellan skattemässiga avskrivningar och 
avskrivningar enligt plan 

 
8 827 

 
9 317 

Periodiseringsfond 2020 2 381 0 

Periodiseringsfond 2018 2 144 2 144 

Periodiseringsfond 2019 3 989 3 989 

 17 341 15 450 

 

  

99



Leksandsbostäder AB 

Org.nr. 556496-0572 

 

Sida 14 av 19 

 

 

Not 22 Uppskjuten skatteskuld 
Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan 

den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs av uppskjuten skatt på temporära skillnader 

hänförliga till byggnader och markanläggningar. 

2020-12-31 2019-12-31 

 

Uppskjuten skatt -10 428 -8 868 

Belopp vid årets utgång -10 428 -8 868 

 
 

 

Not 23 Ställda säkerheter 

 

För skulder till kreditinstitut: 

Pantbrev i fastigheter 

2020-12-31 

 
94 839 

2019-12-31 

 
94 839 

varav i eget förvar -94 839 -94 839 
 0 0 

 

 
Not 24 Upplåning  

 2020-12-31 2019-12-31 

Räntebärande skulder - Långfristiga skulder som förfaller 

till betalning senare än 5 år. 
Skulder till kreditinstitut 

 

 
49 900 

 

 
45 450 

 49 900 45 450 

Räntebärande skulder - Långfristiga skulder som förfaller 

till betalning mellan 1 och 5 år. 
Skulder till kreditinstitut, rörlig ränta 

 

 
20 000 

 

 
68 700 

Skulder till kreditinstitut 206 960 200 310 

 226 960 269 010 

 
276 860 314 460 

Räntebärande skulder - Kortfristiga skulder som förfaller 
  

till betalning inom 1 år. 

Skulder till kreditinstitut, rörlig ränta 
 

48 700 
 

0 

Skulder till kreditinstitut 38 800 50 650 

 87 500 50 650 

Summa räntebärande skulder 364 360 365 110 

 

Genomsnittlig låneränta inkl. borgensavgift 2020 1,19% (1,24%). Borgensavgift till kommunen är 0,4%. 

Kommunens borgensåtagande avseende bolagets låneskuld uppgår vid årsskiftet till 364 360 000 kronor. 
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Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  

 2020-12-31 2019-12-31 

Upplupna räntekostnader -429 -538 

Förutbetalda hyror och avgifter -6 982 -7 263 

Upplupna löner och semesterlöner -1 749 -1 561 

Upplupna sociala avgifter -705 -596 

Övriga poster -6 994 -5 051 
 -16 859 -15 009 

 

 

 

 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse. 

 
 

Leksand den 31 mars 2021 

 

 

 

Ulrika Liljeberg Sebastian Larsson 

Ordförande Vice ordförande 

 

 
 

Anders Eklund Kent Dahlquist 

Verkställande direktör 
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Katarina Sonesson Viktor Zakrisson 

 

 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats den 13 april 2021 

 

 

 

Emil Forsling 

Revisor 
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Leksand Vatten AB
Org.nr 556536-6928

1 (15)
 

   
 
Styrelsen och verkställande direktören för Leksand Vatten AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2020.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
VD har ordet
 
För 2020 är resultatet i Leksand Vatten totalt 2,6 mkr lägre än budget. Den största delen av kostnaderna
kan hänföras till ökade kostnader för hantering av avfall varav 0,9 mkr kan relateras till Corona som
inneburit lägre metallpriser, färre budade hämtningar och högre kostnader för behandling av grovavfall. 
 
Investeringar har gjorts för 40,7 mkr, 53% av budgeten för 2020. En stor del av ny- och
reinvesteringsbudgeten har använts för överföringsledning Tällberg-Övermo. De största avvikelserna
återfinns inom utbyggnad VA. Under året har vi haft låg bemanning på projektkontoret vilket också har
påverkat våra möjligheter att genomföra projekt.    
 
Löpande reinvesteringar av nät och verk har gjorts för 9,1 mkr vilket motsvarar 100% av budgeten för
2020. Vi har fortsatt stort behov av att investera i våra nät för att nå god uthållighet när det gäller
genomsnittlig förnyelsetakt. För 2021 har vi en total investeringsbudget på 66,0 mkr varav 9,8 mkr för
löpande reinvesteringar.
 
Inför 2021 beslutades att höja brukningsavgifterna med 5% och anläggningsavgifterna med 10%. VA
taxan fortsätter att sjunka i relation till andra kommuner och har 2020 gått från placering 226 till 225.
Avfallstaxan beslutades höjas med 5% för 2021. Även avfallstaxan har för Leksand utvecklats i positiv
riktning med sjunkande taxa jämfört med andra kommuner, från plats 219 till 163. Positiv taxeutveckling
är ett av de mål som återfinns i Dala Vatten och Avfalls verksamhetsplan tillsammans med mål för miljö,
leveranssäkerhet, kommunikation, medarbetare och ledarskap.    
 
I syfte att långsiktigt stärka verksamheten och våra möjligheter att leva upp till målsättningar i
ägardirektivet har vi identifierat tre prioriterade strategiska områden att fokusera på de närmaste åren.
Våra utvalda områden spänner över hela organisationen och för att lyckas kommer vi att behöva
samarbeta över organisationsgränser inom DVA (Dala Vatten och Avfall) och teknikbolagen. Våra tre
strategiska fokusområden för verksamheten 2021 är Ett DVA, Ordning och Reda, samt Digitalisering. 
 

 

Anna Schmidt Almlöf, VD
Leksand Vatten AB
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Information om verksamheten
Leksand Vatten AB började sin verksamhet i nuvarande form år 1997.

Bolaget är huvudman för den allmänna VA-anläggningen och har därutöver också ansvaret för driften av
avfallshanteringen inom Leksand kommun.

Leksand Vatten AB har som uppgift att äga, förvalta och utveckla de allmänna VA-anläggningarna samt i
samverkan med kommunen utveckla avfallshanteringen.
 
 
Affärsområde VA
 
Leksand Vatten AB ansvarar för kommunens VA-verksamhet på uppdrag av Leksands kommun.
VA-verksamheten drivs och administreras av Dala Vatten och Avfall AB.
 
Övergripande VA
Kommunfullmäktige beslutade att höja brukningsavgiften i VA-taxan för år 2020 med 3%.
Anläggningsavgiften höjdes med 10%. Årets investeringsvolym slutade på 40,7 mkr. Det projekt som tog
de största resurserna var den nya ledningarna mellan Tällberg och Leksand. 
 
Avloppsreningsverken
En fullständig upprustning av Djura reningsverk påbörjades under 2019 och färdigställdes under 2020 
 
Vattenverk 
Arbetet med vattenskyddsområdet vid Gottnorstjärn har pågått under 2020 och förhoppningen är att det
ska kunna fastställas av Länsstyrelsen i slutet av 2021. Viss maskinell utrustning har bytts ut i Sundets
vattenverk för att säkra vattenförsörjningen norrut när ledningen till Tällberg tas i drift.
 
Ledningsnät VA  
Under året fortsatte arbetet med ledningsförnyelse och planering för ytterligare ledningsförnyelse. Totalt
investerades 6,0 mkr i det befintliga ledningsnätet.
 
 
Resultat efter finansiella poster, VA, tkr
 
       2020      2019
Intäkter     40 750   40 236  
Anläggningsavgifter      1 400     1 252
Övriga intäkter         793     1 142
Summa intäkter    42 943   42 630
Kostnader    -32 279  -30 948
Resultat före avskrivningar   10 664   11 682
Avskrivningar   -11 021  -11 299
Resultat efter avskrivningar       -357        383
Finansiella kostnader     -3 010    -2 717
 
Resultat efter finansiella poster    -3 367   -2 334
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Affärsområde avfall
 
Leksand Vatten AB ansvarar för avfallsverksamheten i Leksand, på uppdrag av Leksands kommun.
Skötseln av kommunens återvinningscentral sker i egen regi medan insamling och behandling av avfall
sker via entreprenörer och externa behandlingsanläggningar. Avfallsverksamheten drivs och
administreras av Dala Vatten och Avfall AB. 
 
Övergripande Avfall
Kommunfullmäktige beslutade om oförändrad avfallstaxa och oförändrad slamtaxa för 2020.
 
Upphandlingar/entreprenader
Papperspåsen för det komposterbara hushållsavfallet fortsätter att fungera bra och mängden
komposterbart hushållsavfall är i stort sett oförändrad från föregående år. Insamling och behandling av
slam från enskilda avloppsanläggningar fungerar bra.
 
Anläggningar
Tillståndspliktig anläggning är Lindbodarnas avfallsanläggning. Skötsel av den nedlagda deponin sker
genom vattenprovtagningar i enlighet med upprättat kontrollprogram. Inga anmärkningar finns på utförda
prover.
 
Investeringar
Inga investeringar har skett på återvinningscentralen Limhagen.
 
Inga investeringar har skett vid omlastning Övermo:
 
Inget investerat belopp under året, i övrigt endast löpande reparation och underhåll av anläggningarna.
Utredning om ny omlastningsplats i Leksand pågår.
 
 
Resultat efter finansiella poster, avfall, tkr
 
        2020      2019
Intäkter     21 716   21 616  
Övriga intäkter             0          14
Summa intäkter    21 716   21 630
Kostnader    -24 382  -22 261
Resultat före avskrivningar    -2 666       -631
Avskrivningar     -1 287    -1 020
Resultat efter avskrivningar        -3 953     1 651
Finansiella kostnader        -264       -270
 
Resultat efter finansiella poster    -4 217         -1 921
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Företaget har sitt säte i Leksand.
 
Ägarförhållanden
Leksand Vatten AB ägs till 100% av Leksand kommun. Aktiekapitalet uppgår till 4 mkr.

 
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 63 866 63 104 61 089 57 941 57 752
Resultat efter finansiella poster -7 584 -4 255 809 -1 863 -1 112
Balansomslutning 420 477 405 178 372 095 294 242 265 682
Soliditet (%) 8,9 11,2 12,5 15,6 17,8
Kassalikviditet (%) 73,9 97,9 128,9 75,6 145,0
Långfristiga skulder 318 375 296 575 274 750 201 300 173 100
Skuldränta (%) 1,1 1,0 0,9 1,1 1,3
Skuldsättningsgrad (ggr) 10 8 7 6 5
      

 
 
Förändring av eget kapital
 Aktie- Balanserat Årets Totalt
 kapital resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 4 000 000 13 852 642 -3 092 17 849 550
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:  -3 092 3 092 0
Årets resultat   569 569
Belopp vid årets utgång 4 000 000 13 849 550 569 17 850 119

 
 
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
 
balanserad vinst 13 849 550
årets vinst 569
 13 850 119
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 13 850 119
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2020-01-01

-2020-12-31
2019-01-01

-2019-12-31  
 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Nettoomsättning  63 865 577  63 103 507  
Övriga rörelseintäkter  793 192  1 156 368  
  64 658 769  64 259 875  
      
Rörelsens kostnader      
Råvaror och förnödenheter  -44 678 945  -40 680 303  
Övriga externa kostnader  -11 994 321  -12 518 966  
Personalkostnader 2 12 542  -9 842  
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -12 013 590  -11 923 979  
Övriga rörelsekostnader  -294 539  -394 761  
  -68 968 853  -65 527 851  
Rörelseresultat  -4 310 084  -1 267 976  
      
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 96 926  114 679  
Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -3 370 485  -3 101 523  
  -3 273 559  -2 986 844  
Resultat efter finansiella poster  -7 583 643  -4 254 820  
      
Bokslutsdispositioner  7 588 526  4 255 000  
Resultat före skatt  4 883  180  
      
Skatt på årets resultat  -4 314  -3 272  
Årets resultat  569  -3 092  
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 5 113 736 640  42 737 394  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 6 88 933 382  59 432 413  
Vatten- och avloppsledningar 7 134 650 316  93 895 400  
Inventarier, verktyg och installationer 8 2 572 915  2 906 436  
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 9 34 094 057  146 584 053  
  373 987 310  345 555 696  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 10 170 000  170 000  
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda
företag 11 1 300 000  1 300 000  
  1 470 000  1 470 000  
Summa anläggningstillgångar  375 457 310  347 025 696  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m m      
Råvaror och förnödenheter  1 164 049  1 118 679  
  1 164 049  1 118 679  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  3 703 002  4 604 374  
Övriga kortfristiga fordringar  1 174 981  1 942 014  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  163 062  120 160  
  5 041 045  6 666 548  
      
Kassa och bank  38 814 508  50 367 049  
Summa omsättningstillgångar  45 019 602  58 152 276  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  420 476 912  405 177 972  
      

107



Leksand Vatten AB
Org.nr 556536-6928   

7 (15)
 

     
Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  4 000 000  4 000 000  
  4 000 000  4 000 000  
      
Fritt eget kapital      
Balanserad vinst eller förlust  13 849 550  13 852 642  
Årets resultat  569  -3 092  
  13 850 119  13 849 550  
Summa eget kapital  17 850 119  17 849 550  
      
Obeskattade reserver  24 920 000  32 508 526  
      
Långfristiga skulder 12     
Skulder till kreditinstitut 13 318 375 000  296 575 000  
Summa långfristiga skulder  318 375 000  296 575 000  
      
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 13 8 200 000  7 775 000  
Leverantörsskulder  6 450 939  11 648 307  
Aktuella skatteskulder  7 586  8 530  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  44 673 268  38 813 059  
Summa kortfristiga skulder  59 331 793  58 244 896  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  420 476 912  405 177 972  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Varor
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet
med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
 
Tjänster
Försäljning av tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren.
Försäljning redovisas netto efter moms.
 
Intäkter avseende anläggningsavgifter för vatten och avlopp periodiseras på 50 år. Periodiseringen
fördelas enligt nedanstående
 
År 1 10% intäktsförs för administrativa kostnader
År 2-50 90% intäktsförs under resterande 49 år, d v s 1,84% per år
 
Hyror
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser.
 
Andra typer av intäkter
Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivräntemetoden.
 
Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna
skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. 
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida
beskattning. 
 
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt,
liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än hänförlig till en
händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas
direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. På grund av sambandet mellan redovisning och
beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

109



Leksand Vatten AB
Org.nr 556536-6928

9 (15)
 

   
 

beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i
en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den
nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 
 
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens
prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande
reparation och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid
avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. 
 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för
övriga typer av materiella tillgångar. 
 
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Mark -
 
Markanläggning 50 år
 
Byggnad 
   Stomme 70 år
   Tak, fönster, yttre och inre fasad 50 år
   Installation, el, rör, ventilation 30 år
 
Ledningsnät
   Spillvattenledning 50 år
   Dagvattenledning 50 år
   Dricksvattenledning 50 år
 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-20 år
 
Inventarier, verktyg och installationer 5-20 år
 
Inga låneutgifter aktiveras.
 
Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov.
Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till
återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där
det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än
goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. I
resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i den funktion där
tillgången nyttjas.
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Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett
om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över
leasingperioden.
 
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och
övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas i
balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort
från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och
koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.
 
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
 
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som
är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12
månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i
resultaträkningen.
 
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.
 
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
 
Varulager
Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens bestämmelser till det lägsta av 97 procent av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först
in, först ut-metoden (FIFU). 
 
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning.

Avsättningar
Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras. Företaget nuvärdesberäknar förpliktelser som väntas regleras efter
mer än tolv månader. Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas som
räntekostnad.
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Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna
skatteskuld som är hänförlig till reserverna.
 
Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
 
Rapportering för verksamhetsgrenar och geografiska marknader
Leksand Vatten AB ansvarar för VA-verksamheten i Leksand, på uppdrag av Leksands kommun.
VA-verksamheten drivs och administreras av Dala Vatten och Avfall AB.
Leksand Vatten AB ansvarar för avfallsverksamheten i Leksand, på uppdrag av Leksands kommun.
Skötseln av kommunens återvinningscentral sker i egen regi medan insamling och behandling av avfall
sker via entreprenörer och externa behandlingsanläggningar. Avfallsverksamheten drivs och
administreras av Dala Vatten och Avfall AB.

   
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Skuldränta (%)
Finansiella kostnader i procent av långfristiga skulder.

Skuldsättningsgrad (ggr)
Avsättningar och skulder inklusive uppskjuten skatteskuld dividerat med justerat eget kapital (ggr) (eget
kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).
 
 
Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Precis som i övriga samhället har Dala Vatten och Avfalls verksamhet under 2020 präglats av Corona. Vi
har lyckats hålla igång vår verksamhet under hela året utan allvarliga driftstörningar. Den stora
skillnaden för våra kunder har varit att kontoret har hållit stängt för externa besök under större delen av
året och att fler kundärenden har hanterats digitalt. Corona har även inneburit en stor omställning för
många i vår personalstyrka med distansarbete och digitala möten.
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Not 2 Medelantalet anställda
 2020 2019  
    

Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.
 
 
 
Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
 2020 2019  
    
Ränteintäkter från koncernföretag  0  
Övriga ränteintäkter 96 926 114 679  
 96 926 114 679  
    

 
Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter
 2020 2019  
    
Räntekostnader till koncernföretag  0  
Övriga räntekostnader 3 370 485 3 101 523  
 3 370 485 3 101 523  
    

 
Not 5 Byggnader och mark
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 65 711 244 52 066 948  
Inköp 8 042 789 23 960 047  
Omfört till pågående projekt -3 285 353 -23 721 815  
Omfört från pågående projekt 67 950 954 13 406 064  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 138 419 634 65 711 244  
    
Ingående avskrivningar -22 973 850 -21 779 085  
Årets avskrivningar -1 709 144 -1 194 765  
Utgående ackumulerade avskrivningar -24 682 994 -22 973 850  
    
Utgående redovisat värde 113 736 640 42 737 394  
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Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 95 815 387 95 036 922  
Inköp 3 559 531 1 185 964  
Omfört till pågående projekt -523 920 -890 468  
Omfört från pågående projekt 31 723 161 482 969  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 130 574 159 95 815 387  
    
Ingående avskrivningar -36 382 974 -31 455 181  
Årets avskrivningar -5 257 802 -4 927 793  
Utgående ackumulerade avskrivningar -41 640 776 -36 382 974  
    
Utgående redovisat värde 88 933 383 59 432 413  
    

 
 
Not 7 Vatten och avloppsledningar
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 147 370 964 134 210 176  
Inköp 29 137 422 18 662 710  
Försäljningar/utrangeringar -427 135 -572 476  
Omfört till pågående projekt -22 022 784 -16 320 214  
Omfört från pågående projekt 38 647 937 11 390 768  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 192 706 404 147 370 964  
    
Ingående avskrivningar -53 475 564 -48 185 381  
Försäljningar/utrangeringar 132 596 177 716  
Årets avskrivningar -4 713 121 -5 467 899  
Utgående ackumulerade avskrivningar -58 056 089 -53 475 564  
    
Utgående redovisat värde 134 650 315 93 895 400  
    

 
 
Not 8 Inventarier, verktyg och installationer
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 7 265 707 7 265 707  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 265 707 7 265 707  
    
Ingående avskrivningar -4 359 270 -4 025 748  
Årets avskrivningar -333 522 -333 522  
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 692 792 -4 359 270  
    
Utgående redovisat värde 2 572 915 2 906 437  
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Not 9 Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningar
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående nedlagda kostnader 146 584 053 130 931 357  
Under året nedlagda kostnader 25 832 056 40 932 496  
Under året genomförda omfördelningar -138 322 052 -25 279 800  
 34 094 057 146 584 053  
    

 
Not 10 Andelar i intresseföretag
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 170 000 170 000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 170 000 170 000  
    
Utgående redovisat värde 170 000 170 000  
    

 
 
Not 11 Fordringar hos intresseföretag
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 1 300 000 1 300 000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 300 000 1 300 000  
    
Utgående redovisat värde 1 300 000 1 300 000  
    

 
Not 12 Långfristiga skulder
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Skulder som ska betalas senare än fem år efter
balansdagen    
 29 400 000 64 250 000  
 29 400 000 64 250 000  
    

 
Not 13 Skulder som avser flera poster
Företagets banklån om 326.575.000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.
 
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Långfristiga skulder    
Övriga skulder till kreditinstitut 318 375 000 296 575 000  
 318 375 000 296 575 000  
    
Kortfristiga skulder    
Övriga skulder till kreditinstitut 8 200 000 7 775 000  
 8 200 000 7 775 000  
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 8 200 000 7 775 000  

    
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING 

För Brandkåren Norra Dalarna har 2020 varit ett 
annorlunda år i och med den pågående pandemin. 
Brandkåren vidtog tidigt åtgärder med syfte att 
minska smittspridningen och därmed i så stor 
utsträckning som möjligt säkerställa friska 
medarbetare för att kunna upprätthålla förmågan till 
räddningsinsats. Brandkåren är även en viktig part i 
krishanteringen generellt vilket inneburit arbete både 
lokalt, regionalt och nationellt. Tyvärr har arbetet med 
tillsyn, utbildning och viss övning fått stå tillbaka 
under pandemin, vilket påverkar måluppfyllnaden 
negativt. 
 
Året har även inneburit utmaningar på andra plan. 
Under våren avslutade Peter Bäcke sin anställning som 
vice förbundsdirektör och han efterträddes av Henric 
Helander, tidigare räddningschef i Åmåls kommun.  
Under sommaren meddelade Förbundsdirektör Johan 
Szymanski att han skulle ta nästa steg i karriären, som 
Vakthavande brandingenjör i Stockholm. 
Johan Szymanski beviljades tjänstledighet i sex 
månader med start 2020-09-01. Henric Helander 
tillförordnades som förbundsdirektör under Johans 
tjänstledighet.  
 
Under maj månad driftsattes den nya 
systemledningen Räddningsregion Bergslagen som är 
ett samarbete mellan 42 kommuner i fem län. 
Systemledningen innebär att ledningsförmågan 
stärkts och att organisationen gått från att hantera 
övergripande ledning ”på fickan” i en bil till att ha en 
gemensam ledningscentral som hanterar flera tusen 
larm per år. Under juni månad inträffade flera 
skogsbränder i förbundet där den nya 
systemledningen sattes på prov, resultatet är än så 
länge mycket gott och personalen ute på skadeplats 
upplever en ökad proaktivitet och ett ökat stöd. 
Exempelvis kunde helikoptrar sättas in på mycket kort 
varsel för att begränsa en brand i Vansbro och en i 
Leksands kommuner.    
  
 
 
 
 

Kommunens ansvar för sotning och brandskyddskon-
troll har varit föremål för en intern utredning under 
första halvåret. Utredningen har bland annat 
identifierat oklarheter i både förbundsordning och 
delegationsordning. Under hösten fattade direktionen 
beslut om att fortsätta arbetet med syfte att likrikta 
och effektivisera sotning och brandskyddskontroll i 
medlemskommunerna. 
En ny inriktning för sotning och brandskyddskontroll 
väntas klar till 2022. 
 
 

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT 
OCH EKONOMISK STÄLLNING 
 
Pandemin har inneburit många utmaningar för 
Brandkåren Norra Dalarna. Bland annat har 
tillsynsarbetet till stora delar stoppats och 
övningsverksamheten har inriktats mot digitala 
lösningar. 
Förbundet har utbildat 35 st RiB-brandmän under året, 
motsvarande siffra under ett normalt år förväntas 
vara 20 st baserat på en omsättning på 10%. 
Utbildningskostnaderna för en brandman beräknas 
uppgå till 150 tkr/brandman från anställning till fullt 
utbildad brandman.  
 
De väsentligt ökade utbildningskostnaderna är 
huvudorsaken till ett för förbundet negativt resultat 
då det har saknats budget för dessa utbildningar. 
Medlemskommunerna har reglerat detta genom en 
underskottstäckning motsvarande 2,6 miljoner kronor. 
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Pensionsförpliktelser 
Avsättningen för pensioner i balansräkningen uppgick 
till 1 510 tkr inklusive löneskatt. Förbundets samman-
lagda pensionsskuld uppgick till 3 082 tkr där ansvars- 
förbindelsen utgjorde cirka 1.45 procent av det totala 
pensionsåtagandet. 

   

 2020 2019 

Pensionsförpliktelser, mnkr     

Avsättning inklusive löneskatt 3 038   

Ansvarsförbindelse inklusive löneskatt 44   

Summa åtagande 3 082   

      

Kostnader, mnkr (inklusive löneskatt)     

Intjänad individuell del 1 510 1 698 

Intjänad förmånsbestämd ålderspension 1 545   

Pensionsutbetalningar intjänade från 1998 -80   

Summa 2 975   
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE  
 
Olycksförebyggande verksamhet 
Den myndighetsutövning som vi bedriver har i vissa 
delar pausats helt under året. Tillsynsplanen som 
beslutades tidigt på året har inte kunnat fullföljas 
p.g.a. restriktioner, därav kan vi inte nå upp till detta 
mål (F-1) enligt handlingsprogram-met. Vi har dock 
prioriterat om en del och ändå kunnat genomföra 63 
tillsyner, att jämföra med 130 under 2019. Vi har också 
jobbat intensivt med att följa upp alla förelägganden 
som skrivits under 2019/2020 för att nå vårt mål (F-2) 
att följa upp 100% av dessa.   
 
I takt med att tillsyner pausade kunde vi lägga mer tid 
på tillståndshantering av brandfarliga och explosiva 
varor. Under april gjordes utskick till samtliga 
tillståndshavare där tillståndet gått ut eller var på väg 
att gå ut. Det  resulterade i 38% fler ansökningar 
jämfört med 2019, vilket i förlängningen leder till ökad 
trygghet och säkerhet i våra medlemskommuner.  
 
Övergången till digitala kommunutbildningar var 
färdigt att rulla ut när vi fick besked att vi inte kunde 
använda mjukvaran längre, givetvis en stor 
missräkning för oss och alla kommunanställda. 
Således har ingen utbildats under 2020 vilket också 
gäller alla våra skolungdomar. Dessa har dock fått ett 
material av oss och lärarna har genomfört 
utbildningarna med eleverna. För att uppnå mål (F-4 
och F-6) fullt ut hoppas vi ha en digital lösning på plats 
under våren 2021, både för kommunanställda och 
skolungdomar.  
Råd och information skickas löpande ut via 
Brandkåren Norra Dalarnas Facebooksida. En del 
inlägg får en enorm spridning och vi märker att arbete 
med sociala medier ger bra resultat. Brandkåren 
kommer därför att bredda utbudet och försöka visa 
upp mer av förbundet, bland annat ska samtliga 
distrikt få tillgång till ett nystartat Instagramkonto i 
syfte att sprida kunskap och förhoppningsvis bli en  
ännu attraktivare arbetsgivare i förbundets alla 
medlemskommuner. 
 
Antalet yttranden har minskat med cirka 28% under 
2020. Det är framför allt offentliga tillställningar och 
serveringstillstånd som minskat vilket är en direkt följd 
av rådande pandemi.  
 
 

Operativ verksamhet 
Den operativa verksamheten har varit prioriterad 
under corona-pandemin. Tyvärr innebär det trots 
detta en del inskränkningar i hur verksamheten kan 
bedrivas eftersom det bland annat råder besöks-
förbud på samtliga brandstationer liksom särskilda 
rutiner vid larm där Covid-19 kan misstänkas. 
Exempelvis har det inneburit att större övningar där 
flera grupper samlas samtidigt har fått ställas in för att 
minska risken att sprida smitta hos personalen. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
ställde även in samtliga grundutbildningar för RIB-
anställda brandmän. Detta fick till följd att de 
brandmän som redan beviljats tjänstledigt från sina 
huvudarbetsgivare stod utan utbildning och utan 
möjlighet att gå tillbaka till sitt ordinarie arbete. 
Brandkåren Norra Dalarna fattade därför beslut om 
att genomföra en preparandutbildning, vilket är en 
grundutbildning som genomfördes innan MSB:s nya 
utbildningssystem togs i bruk. Preparandutbildningen 
gör att de nyanställda brandmännen får 
grundläggande kunskaper i exempelvis trafikolycka, 
sjukvård och rökdykning och kan ingå i 
utryckningsstyrka. Att genomföra 
preparandutbildning säkerställer därmed att 
personalen kan användas för att upprätthålla 
beredskapen från och med sommaren, samtidigt 
innebär det kostnadsökningar för förbundet eftersom 
de ändå tvingas gå MSB:s utbildning i ett senare 
skede. I övrigt pågår arbete med att utveckla och 
förbättra övningsverksamheten, fokus under året har 
dock varit att implementera, Räddningsregion 
Bergslagen. Räddningsregion Bergslagen tillika 
systemledningen har inneburit ett stort lyft för vår 
operativa ledning och ett bra stöd under de insatser vi 
har genomfört. Syftet med att ha en gemensam 
ledningscentral är att öka förmågan vid större 
komplexa insatser men är även till hjälp vid mindre 
insatser. Idag har alla befäl stöd av en inre ledning.  
 
 
Under 2020 inkom 1084 larm, varav 271 av dessa var 
onödiga automatiska brandlarm, 235 brand-tillbud och 
129 trafikolyckor. Antalet larm har minskat med 164 
stycken i förbundet.  
Minskningen av antalet larm kan bero på flera orsaker 
så som årliga fluktuationer, resultatet av bra 
förebyggande arbetet etc. 
En troligt antagande är dock att minskningen beror på 
förändrade levnadsvanor i samband med pandemin.  
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Stab och service 
Stab och service har haft ett antal utredningsuppdrag 
under året. Bland annat omfattar dessa sotning och 
brandskyddskontroll, långsiktig fordons- och 
investeringsplan, plan för terräng-fordon och 
bandvagnar samt införande av första insatsperson i 
Särna och Idre. Det pågår också ett arbete för att 
identifiera den mest kostnadseffektiva lösningen på 
hur logistiken av material i för-bundet ska hanteras. 
Exempelvis krävs ständig tvätt och provtryckning av 
brandslang samt påfyllning och test av 
andningsluftsutrustningen. Sotningsutredningen är 
klar och direktion har gett medlemskommunerna i 
uppdrag att se över möjligheten att uppdra åt BRAND 
att ansvara för sotnings- och brandskyddskontroll 
samt i vilken form detta kan bedrivas.  
Införandet av första insatsperson i Särna och Idre går 
enligt plan sånär som en viss försening av bilarna på 
grund av pandemin. Vi kalkylerar med att dem på i 
drift under första kvartalet 2021.  
Övriga utredningsuppdrag har pausats eftersom 
chefen för Stab och service har agerat tillförordnad 
räddningschef under hösten.  
Stab och service har noterat ökade kostnader för 
reparationer och underhåll i främst Vansbro och 
Älvdalen. En del av kostnaderna kan härledas till äldre 
fordon i fordonsflottan, men även nyare fordon har 
drabbats av haverier.  
 
 
 
 
 

Precis som all annan verksamhet i förbundet har 
mycket av arbetet fokuserat på  
coronapandemin, vilket bland annat inneburit 
begränsningar i möjligheten att förflytta personal  
inom förbundet. 
 
 
STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV 
VERKSAMHETEN 
 
Förbundsdirektionen utgör gemensam beslutande 
nämnd för förbundsmedlemmarna enligt 
bestämmelserna i Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor.  
 
Direktionen ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare 
fördelat enligt följande:  
• Leksands kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.  

• Mora kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.  

• Orsa kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.  

• Vansbro kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare  

• Älvdalens kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.  
 
Ledamöterna ska vara kommunstyrelsen ordförande 
och oppositionsråd eller motsvarande är ersättare.  
 
 
Verksamheten styrs enligt nedanstående 
organisationsmodell. 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING 
 
Handlingsprogrammet för skydd mot olyckor är det styrdokument som reglerar vilken operativ förmåga förbundet 

ska ha eller skaffa, vilken olycksförebyggande verksamhet som ska bedrivas liksom målen för verksamheten.  

Måluppfyllelse 100 % = 

Måluppfyllelse delvis, mer än 50 % =                        

Måluppfyllelse mindre än 50 % =                      

 
MÅLUPPFYLLELSE FÖR DEN FÖREBYGGANDE VERKSAMHETEN 
 

 Säkerhetsmål  Analys och kommentar Måluppfyllelse 

Antalet människor som skadas 
eller omkommer i olyckor ska 
årligen minskas, genom att 
kunskapen och förmågan hos 
allmänheten om 
olycksförebyggande och 
olyckshanterande åtgärder 
kontinuerligt ska öka. Målet är 
att den enskilde alltid ska kunna 
genomföra den första 
skadebegränsande åtgärden vid 
en olycka. 

På grund av pandemin har 
Brandkåren pausat det 
olycksförebyggande arbetet som 
innebär kontakter med 
människor. Arbetet har dock 
fortsatt i bland annat sociala 
medier. Data i form av statistik 
visar att antalet larm har minskat 
mellan 2019 och 2020 i 
förbundets område.  

 
 
 
 
  
 
   
 
 

 
 

Prestationsmål Analys och kommentar Måluppfyllelse 

F-1: En tillsynsplan ska årligen 
upprättas. Tillsynsplanen ska 
beskriva årets tillsynsverksamhet 
och hur den är planerad. Varje år 
ska tillsyn genomföras på minst 
20 % av objekten som omfattas 
av skriftlig redogörelse. 

En tillsynsplan har upprättats 
vilken beskriver verksamheten 
och hur den är planerad. 29% av 
objekten som omfattas av 
skriftlig redogörelse ligger i årets 
plan. P.g.a. Corona genomförs 
inga tillsyner för tillfället 

 
 
 
 
                         

F-2: Brister som upptäcks vid 
tillsyn ska föreläggas i syfte att 
åstadkomma ett skäligt 
brandskydd. Brandkåren ska till 
100 % följa upp de krav som ställs 
i förelägganden. 

Samtliga förelägganden om 
brister har följts upp eller 
kommer att följas upp. 

 
 
 
                         

F-4: Brandkåren ska 
tillhandahålla grundläggande 
brandskyddsutbildning till 
medlemskommunerna. 
Utbildningen ska syfta till att 
stärka brandskyddet inom 
kommunens verksamheter. 

Inga utbildningar har genomförts 
under 2020. På grund av Corona 
och upphandling av nytt 
utbildningssystem har detta inte 
varit möjligt. Vi förväntar oss en 
återstart under senare delen av 
2021. 
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F-5: Brandkåren ska genom 
information, rådgivning, möten 
och en levande dialog verka för 
att andelen bostäder med 
fungerande brandvarnare och 
tillgång till brandsläckutrustning 
ökar varje år. 

Brandkåren har tagit fram ett 
koncept för att öka säkerheten 
hos äldre/rörelsehindrade. När 
omvärldsläget förbättras är 
detta klart att rulla ut. Under 
året har information spridits i 
sociala medier etc. 

 
 
 
                         

F-6: Skolungdomar ska utbildas i 
förebyggande brandskydd. 
Brandskyddsföreningens 
koncept Flammys brandskola ska 
genomföras för elever i årskurs 2 
och Upp i rök ska genomföras 
för elever i högstadiet. Detta ska 
genomföras varje år. 

På grund av Corona har vi inte 
besökt några skolor och har 
besöksförbud på samtliga 
brandstationer. 

 
 
 
 
                         
 

F-7/O-7: Genom 
omvärldsbevakning, utbildning 
och övning ska kunskapen kring 
ny teknik ständigt öka. Exempel 
på ny teknik är litiumbatterier i 
elbilar och batterilager. 

Brandkåren genomför ständigt 
omvärldsbevakning för att öka 
kunskapen kring ny teknik. Detta 
område är också en ständigt 
återkommande punkt på digitala 
konferenser och annat där 
brandkåren deltagit. 

 
 
 
 
                         

 
 
MÅLUPPFYLLELSE FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN 
 

Säkerhetsmål Analys och kommentar Måluppfyllelse 

Brandkåren Norra Dalarna ska 
kunna leda och hantera olyckor 
på ett effektivt och 
professionellt sätt i syfte att så 
snabbt som möjligt bryta 
skadeutvecklingen när den 
enskildes förmåga inte längre 
räcker till. Detta genom egna 
räddningstjänståtgärder, genom 
samverkan inom och med andra 
kommuner samt genom 
samverkan med andra 
myndigheter och organisationer. 

Brandkåren Norra Dalarna ingår 
sedan 2020-05-12 i Räddnings-
region Bergslagen.  Det innebär 
att Brandkåren Norra Dalarna 
har tillgång till ett lednings-
system med fem ledningsnivåer.  
Under året har även arbetet med 
att öka effektiviteten i förbun-
dets norra delar fortsatt.  

 
 
 
 
 
 
                         

Prestationsmål Analys och kommentar Måluppfyllelse 

O-1:  
Ett ansvarigt befäl med förmåga 
och mandat att fatta beslut, ska 
bedöma omfattning, 
komplexitet och resursbehov av 
inkommande larm senast inom 
90 sekunder. 
 
 

Nya ledningssystemet 
Räddningsregion Bergslagen är i 
aktivt sedan 12 maj 2020. 
Systemet hanterar 42 kommuner 
i fem olika län. 
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O-2: 
Övningar för 
räddningstjänstpersonalen 
genomförs enligt för varje år 
framtagen övnings- och 
utbildningsplan. Samtliga 
övningar ska planeras, 
dokumenteras och utvärderas 
med avseende på kvalité. 

 
 
På grund av risken för 
smittspridning har vi ställt in all 
fysisk övningsverksamhet med 
undantag för vissa lagstadgade 
övningar för rök- och 
kemdykning. Vi övar istället 
digitalt. 

 
 
 
 
                          

O-3: 
För att tillse en robust och 
uthållig förmåga att leda flera 
samtidiga och komplexa insatser 
ska brandkåren under 
mandatperioden säkerställa en 
tillfredsställande systemledning. 

Brandkåren ingår sedan 12 maj 
2020 i det gemensamma 
ledningssystemet 
Räddningsregion Bergslagen. 

 
 
 
   
                         

O-4: 
Beredskapen i förbundets norra 
delar ska stärkas för att kunna 
möta en ökad riskbild i området. 

Problem med att rekrytera 
kvarstår, Covid-19 innebär 
dessutom att en del personal 
tvingats avsluta sina 
anställningar. Tankbil finns 
numera både i Särna och Idre, 
båda begagnade. Beslut har 
fattats om att införa FIP i Särna 
och Idre med start i januari 2021. 

 
 
 
 
                          
 
 
 

O-5: 
Förutsättningar för en ökad 
mångfald och jämställdhet inom 
organisationen ska tillskapas. 
Exempelvis kan ombyggnationer 
i omklädningsrum krävas, även 
andra anpassningar kan vara 
aktuella. 

Särna saknar omklädningsrum 
för kvinnor, även i Älvdalen kan 
åtgärder behövas då 
omklädningsrummet för kvinnor 
är för litet. Bland de som 
rekryterats och ska nyutbildas 
finns ett fåtal kvinnor. 

 
 
 
 
                        

O-6: 
Det ska säkerställas att 
numerären på beredskapen kan 
öka i händelse av höjd beredskap 
eller krig. Samtlig personal ska 
därför krigsplaceras inom 
organisationen. 

Personalen har krigsplacerats. 
Arbetet med krigsplacering 
fortsätter med årliga 
uppdateringar av nyanställd 
personal. 

 
 
 
                          

F-7/O-7: 
Genom omvärldsbevakning, 
utbildning och övning ska 
kunskapen kring ny teknik 
ständigt öka. Exempel på ny 
teknik är litiumbatterier i elbilar 
och batterilager 

Förbundet har anslutits till 
Fortbildningstjänsten (MBS:s nya 
utbildningsportal för interaktivt 
lärande) där det finns nationella 
utbildningar som ökar 
kunskapen. Exempelvis har rutin 
för bränder i elfordon tagits 
fram.  
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MÅLUPPFYLLELSE AVSEENDE UPPFÖLJNING OCH EGENKONTROLL   
 

Säkerhetsmål Analys och kommentar Måluppfyllelse 

Erfarenhetsåterföring ska höja 
kvaliteten och effektiviteten på 
förbundet avseende 
olycksförebyggande och 
olyckshanterande arbete samt 
ligga till grund för externa 
aktörers åtgärder och handlande 
efter en olycka. 

Brandkåren har följt upp samtliga 
händelser inom förbundet samt 
medverkat till Trafikverkets 
utredningar i samband med 
dödsolyckor i trafiken. 

 
 
 
 
                         

 
 

  

U-1: 
Brandkåren ska skapa underlag 
för framtida förbättringar och 
ökat skydd mot olyckor genom 
att erfarenheter, lärdomar, 
statistik och åtgärdsförslag från 
händelserapporter och 
olycksundersökningar delges 
ansvariga myndigheter, 
exempelvis MSB och 
Trafikverket. 
 

Brandkåren har hittills haft en 
uppmärksammad insats intill 
Tegera Arena i Leksand som är 
underlag för fördjupad 
olycksundersökning. 
Vid samtliga olyckor under 2020 
har en händelserapport 
upprättats.  

 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 

U-2: 
I samband med årsbokslut ska 
prestationsmål i 
handlingsprogrammet följas 
upp. Deluppföljning och prognos 
ska redovisas vid delårsbokslut. 

Prestationsmålen är inte 
redovisade i delårsbokslutet men 
däremot i årsbokslutet. 
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MÅLUPPFYLLELSE AVSEENDE FINANSIELLA MÅL 
 

FINANSIELLT MÅL 1  
Resultatet efter finansiella 
poster ska uppgå till minst 200 
tkr i genomsnitt över en period 
som sammanfaller med 
värdkommunens budget och 
planperiod. 

Brandkåren Norra Dalarna nådde 
inte det finansiella målet om  
minst 200 tkr för 2020. Dock är 
målet utformat över en längre 
tidsperiod än ett år. 

 
 
    
                        
 
 

FINANSIELLT MÅL 2 
Investeringar ska finansieras 
med egna medel och det 
låneutrymme förbundet har 
enligt medlemskommunernas 
fattade borgensbeslut. 

De investeringar som har gjorts 
under året har finansierats med 
egna medel. 

 
 
            
                         
 

 
 
NYCKELTAL 
  
Följande nyckeltal redovisas för att möjliggöra årlig uppföljning samt jämförelse med liknande kommunalförbund. 
Antalet invånare grundar sig på SCB:s statistik per den 30 september 2019, med fördelningen Leksand 15 814 st, Mora 
20 417 st, Orsa 6 924 st, Vansbro 6 795 st och Älvdalen 7 041 st.  
 

Nyckeltal 2019 2020 2021 

Antal invånare 56 991 56 991   

Totalt antal larm 1 250 1 084   

 - Andel trafikolyckor 15.3% 12%   

 - Andel brand i byggnad 10.2% 21.7%   

 - Andel onödiga automatlarm 19.1% 25%   

 - Antal larm per dygn 3.42 2.97   

 - Antal larm per 1000 invånare 21.9 19.0   

Antal genomförda tillsyner 130 63   

 - Andel förelägganden 58% 67%   

Totalt anställda inkl brandvärn 293 299   

 - Varav heltidsanställda 35 34   

 - Varav brandmän i beredskap 194 201   

 - Varav anställda i brandvärn 64 64   
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BALANSKRAVSRESULTAT 
 
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. 
Årets resultat uppgår till en vinst på 50 tkr och är identiskt med balanskravsresultatet. Lån har inte tagits för att 
finansiera löpande utgifter, inga tillgångar har sålts. I resultatet finns inga underskott från föregående år, inte heller 
några realisationsvinster eller realisationsförluster.  Detta innebär att balanskravet bedöms vara uppfyllt.  
 
 

BALANSKRAVSRESULTAT Utfall 2020 Budget 2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen 50 200 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 50 200 

Balanskravsresultat 50 200 
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 
 
Brandkåren Norra Dalarna hade 2020-12-31 totalt 
299 personer anställda, varav 64 av dessa var 
anslutna till ett brandvärn vilket innebär tjänst-
göring på ”frivillig basis” enligt tjänsteplikt. 
Majoriteten av personalen är anställda som 
brandmän i beredskap, vilket innebär att de 
tjänstgör genom beredskap var fjärde vecka samt 
vid larm och övning.  
 
Könsfördelningen återspeglar inte samhället som 
helhet utan kvinnor är kraftigt underrepresen-
terade generellt inom brandkåren, vilket även 
gäller för Brandkåren Norra Dalarna. För heltids-
anställda brandmän är könsfördelningen sämst, 
där finns ingen kvinna. Brandkåren har två kvinn-
liga brandmän som timanställda vikarier på 
heltiden, dessa omfattas dock inte av redovisad 
statistik.  
 
För brandmän i beredskap är fördelningen något 
bättre, men långt ifrån jämställd. Sannolikt är 
mångfald och jämställdhet enda sättet för svensk 
kommunal brandkår att klara rekryterings- 
 

 
 
behoven avseende brandmän i beredskap på sikt.  
För att möjliggöra ökad jämställdhet och mång-
fald inom Brandkåren Norra Dalarna krävs att 
arbetsgivaren arbetar aktivt för att öka intresset 
för yrket. En viktig del är dock att det finns 
förutsättningar ur arbetsmiljösynpunkt, bland 
annat har omklädningsrum för kvinnor saknats 
på brandstationerna i Mora och Särna. Mora har 
åtgärdats 2020 på den nya brandstationen. 
 
Könsfördelning - andel kvinnor respektive män: 
 
Andel kvinnor respektive män som är 
heltidsanställda 
Andelen kvinnor och män som är heltidsanställda 
visar att det enbart finns 3 % kvinnor och 97 % 
män. Ingen av dessa kvinnor har en operativ 
tjänst utan är anställda i administrativ funktion.  
 

Andel kvinnor respektive män som är RIB-
anställda 
Andelen kvinnor och män som är RIB-anställda 
visar att det finns 15 % kvinnor och 85 % män.  

 
 
 
VÄSENTLIGA NYCKELTAL FÖR PERSONAL 
 

 Ordinarie        Varav sjuk- o  

Åldersgrupp 
arbetstid, 

timmar Sjuk antal timmar 
aktivitetsersättning 

Sjuk % 

    0 - 29 13 405 196 0 1.5% 

  30 - 49 51 373 425 0 0.8% 

  50 - 99 32 753 115 0 0.4% 

  Total 97 531 736 0      0.8% 

     

 Ordinarie        Varav sjuk- o  

Kön 
arbetstid, 

timmar Sjuk antal timmar 
aktivitetsersättning 

Sjuk % 

  Kvinna 7 926 44 0 0.6% 

  Man 89 605 692 0 0.8% 

 Total 97 531 736 0      0.8% 
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Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dgr el mer 

    

Åldersgrupp Sjuktimmar, totalt Varav långtidssjuka Långtidssjuka, % 

    0 - 29 196 0 0 

  30 - 49 425 0 0 

  50 - 99 115 52,5 0 

  Total 736 52,5 7,1 

    
 
 

FÖRVÄNTAD UTVECKLING  
 
De kostnadsökningar som är kända inför framtiden är 
lönekostnadsökningar, ökade utbildningskostnader 
samt ökade investeringskostnader.  
Arbete pågår för att ta fram en långsiktig fordons- och 
investeringsplan då flera fordon behöver bytas för att 
upprätthålla en ändamålsenlig och modern vagnpark. 
Planen bedöms vara klar under 2021. 
Personalomsättningen är hög för RIB-brandmän. För 
riket som helhet är personalomsättningen för RIB-
brandmän cirka 10% per år. Det skulle ge förbundet ett 

utbildningsbehov om cirka 20 brandmän per år.  Vi ser 
fortsatt en rekryteringsproblematik gällande RIB-
personal på mindre orter. 
Området kring Idre växer explosionsartat och 
fortsätter göra det de kommande åren. För att möta 
den förändrade riskbilden krävs att beredskapen ökar, 
exempelvis genom att numerären på 
beredskapsstyrkan blir 1+4 året runt. 
 

 
 
 
 
Direktionen  
Brandkåren Norra Dalarna 
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EKONOMISK ÖVERSIKT 
 
EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET 2020 
 

Ansvar Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

RÄDDNINGSCHEF 45 816 46 601 -785 

STAB & SERVICE -3 823 -4 173 350 

FÖREBYGGANDE -1 795 -2 081 286 

OPERATIVT -956 -976 20 

MORA -12 395 -12 426 31 

ORSA -4 383 -4 486 103 

ÄLVDALEN -10 812 -10 377 -435 

LEKSAND -5 160 -5 412 252 

VANSBRO -6 442 -6 470 28 

Totalt 50 200 -150 

 
 
DRIFTREDOVISNING 
 
Sammanställning av utfall 2020 jämfört med budget: 
 

DRIFTREDOVISNING Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse Utfall 2019 

Verksamhetens intäkter 4 513 5 087 -574 3 818 

Verksamhetens kostnader -71 146 -70 219 -927 -62 896 

Avskrivningar -4 127 -4 036 -91 -4 330 

Verksamhetens nettokostnader -70 760 -69 168 -1 592 -63 408 

Anslag från medlemskommuner 70 894 69 497 1 397 63 540 

Finansiella intäkter 14 0 14 0 

Finansiella kostnader -98 -129 31 -28 

Årets resultat 50 200 -150 104 

 
Kommentarer till driftredovisning: 
Personalkostnaderna är högre än budget, vilket är en anledning till att förbundet under hösten fick ansöka om 
utökade medlemsbidrag. Trots utökade medlemsbidrag nådde inte förbundet upp till målet om ett resultat på 200 tkr 
utan resultatet blev 50 tkr. De utökade personalkostnaderna förklaras till största delen med att budget för utbildning 
har saknats. Under året har ett flertal deltidsbrandmän påbörjat sin utbildning vilket medfört ökade lönekostnader då 
man har rätt till lön under utbildningen.  
Även coronapandemin har påverkat intäkterna i negativ riktning i stor utsträckning. 
 
Budget 2020 är felräknad när det gäller anslag från medlemskommuner, detta gäller hyresbidraget. 
Hyresbidraget är beräknat som att hyra för nya brandstationen belastar hela året men ska vara 10 månader, 
1 mars – 31 december, vilket ger en differens med 1 110 tkr. 
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INVESTERINGSREDOVISNING 
 
 

              Mark            Maskiner   

INVESTERINGSREDOVISNING 2020 
     & Byggnader     &   Inventarier 

                  Totalt 

  Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget 

 Pågående anläggningar 0 0 0 0 0 0 

 Utgifter / inköp 2020 0 0 1 061 0 1 061 0 

 Anläggningar, anskaffade före 2020 0 0 31 973 29 966 31 973 29 966 

 Anläggningar, anskaffade 2020 0 0 0 0 0 0 

 
Kommentarer till investeringsredovisning 2020: 
Två lån har upptagits hos Kommuninvest AB med vardera 15 mnkr för att finansiera det övertagande av brandbilar och 
andra transportmedel samt inventarier som gjordes från respektive kommun 2019. 
Tre nya leasingbilar har tagits i bruk – två så kallade FIP-bilar, en till Särna och en till Idre, dessa kommer att 
vara färdigutrustade och klara för stationering i början av 2021. 
Den tredje bilen har stationerats i Mora. Bilarna leasas via Nordea Finans med en avskrivningstid på 5 år per bil. 
 
(FIP-bil = FörstaInsatsPerson-bil. Bilen bemannas av brandman/styrkeledare som har bilen med sig 
i hemmet under beredskapen. Vid larm åker denne direkt till skadeplatsen för att påbörja en första 
insats i väntan på att övriga styrkan anländer.) 
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FINANSIELLA RAPPORTER 
 

RESULTATRÄKNING, tkr    

     

 Not 2020 2019 

    

Verksamhetens intäkter 1 4 143 3 767 

Verksamhetens kostnader 2 -71 146 -62 896 

Avskrivningar 3 -3 757 -4 330 

VERKSAMHETENS NETTO-    

KOSTNADER  -70 760 -63 459 

    

Medlemsbidrag 4 70 894 63 540 

Generella statsbidrag och utjämning 5 0 51 

VERKSAMHETENS RESULTAT  134 133 

    

Finansiella intäkter 6 14 0 

Finansiella kostnader 7 -98 -29 

RESULTAT FÖRE     

EXTRAORDINÄRA POSTER  50 104 

    

Skatt  0 0 

    

ÅRETS RESULTAT 8 50 104 
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BALANSRÄKNING, tkr    

     

 Not 2020 2019 

TILLGÅNGAR    

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

Materiella anläggningstillgångar    

    Maskiner och inventarier 11 24 947 27 643 

Summa anläggningstillgångar  24 947 27 643 

    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

Fordringar 12 26 700 10 713 

Kortfristiga placeringar 13 2 513 0 

Kassa och bank 14 6 650 10 018 

Summa omsättningstillgångar  35 863 20 731 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  60 810 48 374 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR     

OCH SKULDER    

EGET KAPITAL 15 104 0 

Årets resultat  50 104 

Summa eget kapital  154 104 

    

AVSÄTTNINGAR    

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 16 3 038 1 367 

Summa avsättningar  3 038 1 367 

    

SKULDER    

Långfristiga skulder 17 32 456 35 820 

Kortfristiga skulder 18 25 163 11 084 

Summa skulder  57 619 46 904 

    

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR    

OCH SKULDER  60 810 48 374 
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KASSAFLÖDESANALYS, tkr 
 

  

     

 Not 2020-12-31 2019-12-31 

    

    

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    

Årets resultat  50 104 

Justering för av- och nedskrivningar 3 3 757 4 330 

Justeringar för gjorda avsättningar 9 3 038 1 367 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 10 -1 367 0 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  5 478 5 800 

    

Ökning/minskning kundfordringar  -17 722 -915 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  1 735 -9 798 

Ökning/minskning leverantörsskulder  -4 021 9 863 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  18 100 6 237 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  3 570 11 187 

    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN    

Investering i materiella anläggningstillgångar 11 -1 061 -31 973 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 061 -31 973 

    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Förändringar av räntebärande skulder  546 30 803 

Förändring av övriga långfristiga skulder  30 000 0 

Amortering av långfristiga skulder  -33 909 0 

Förändring av långfristiga fordringar  0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -3 363 30 803 

    

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR    

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur  0 0 

    

ÅRETS KASSAFLÖDE  -855 10 018 

     
Likvida medel vid årets början  10 018 0 

Likvida medel vid årets slut  9 163 10 018 
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Tilläggsupplysningar 
  

Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för 
Kommunal Redovisning vilket bl a innebär att:  
  
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras förbundet 
och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
  
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  
  
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och 
utgifter har skett enligt god redovisningssed.  
 
 
Intäkter 
  
Redovisning av anslag från medlemskommuner 
 
Anslagen från medlemskommunerna avser dels medlemsbidraget som är fördelat på de olika kommunerna utifrån dels 
kommunens yta, riskanalys och befolkning. Fördelningen på kommunerna är följande: 
 

- Mora  34,7% 
- Orsa  10,8% 
- Älvdalen 24,4% 
- Leksand  17,5% 
- Vansbro  12,6% 

 
Förbundet har från kommunerna även erhållit hyresbidrag för att täcka hyreskostnaden på lokalerna samt bidrag för 
ökade lönekostnader under 2020.  
  
Redovisning av intäkter 
 
Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen 
redovisas efter avdrag för moms och rabatter.  

  
Kostnader  
 
Avskrivningar 
 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs linjärt baserat på den beräknade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
    
Bilar och andra transportmedel 1-15 år 
Inventarier 1-15 år 
    

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt 
verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar). 

137



Sida 22(27) 

Brandkåren Norra Dalarna · Mäxvägen 55 · 792 37 Mora 

Avskrivningsmetod 
 
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, d v s lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången 
tas i bruk.  
 
 
Gränsdragning mellan kostnad och investering 
 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som 
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt 
prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för 
finansiella leasingavtal. 
  
 
Materiella anläggningstillgångar 
 
Anskaffningsvärde 
 
Huvuddelen av förbundets materiella anläggningstillgångar är övertagna från medlemskommunerna 2019-01-01 till 
bokfört värde.  
 
 
Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser 
 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i förbundet beräknas enligt RIPS07. Pensionsförvaltaren Skandikon 
har tagit fram en beräkning av skulden per 2020-12-31.  
Pensionsåtaganden som intjänats före år 1998 ska redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. 
Övriga pensionsåtaganden – efter 1998 – behandlas som indivuduell del enligt pensionsavtalen PFA-98, KAP-KL 
samt AKAP-KL. Den individuella delen 2020 redovisas som en kortfristig skuld och utbetalas i mars 2021. 
 
  
Redovisning av hyres-/leasingavtal 
 
Leasingavtal för bilar bedöms samlat för tillgångskategorin ”bilar” och redovisas som finansiell leasing om värdet totalt 
är väsentligt. 
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Sida 23(27) 

Brandkåren Norra Dalarna · Mäxvägen 55 · 792 37 Mora 

Not 1  2020-12-31 2019-12-31 

Verksamhetens intäkter   
Förebyggande, tillsynsavgifter, utan moms 358 590 

Automatlarm, avtalstjänster, restvärdesräddning, vägsanering 3 385 3 177 

Bidrag 400 0 

Summa intäkter 4 143 3 767 

    
   

Not 2 2020-12-31 2019-12-31 

Verksamhetens kostnader   
Löner och sociala avgifter -43 894 -43 947 

Pensionskostnader -4 527 -1 744 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -2 339 -743 

Bränsle, energi och vatten -649 -17 

Lokal- och markhyror -11 785 -6 893 

Övriga kostnader -7 952 -9 552 

Summa kostnader -71 146 -62 896 

   
Kostnad för revision 0 0 

varav kostnad för revisionskonsulter                          24 120 

andel kostnad för redovisningsrevision av total kostnad 0,03% 0,19% 
 

  

   
 

Not 3 2020-12-31 2019-12-31 

Avskrivningar   
Avskrivning maskiner och inventarier -3 757 -4 330 

Summa avskrivningar -3 757 -4 330 

   
För uppgift om avskrivningstider se avsnittet redovisningsprinciper   

 
 

Not 4 2020-12-31 2019-12-31 

Bidrag mm från medlemskommunerna   
Mora kommun 20 541 19 085 

Orsa kommun 6 380 5 927 

Älvdalens kommun 14 429 13 406 

Leksands kommun 10 334 9 600 

Vansbro kommun 7 468 6 940 

   
Hyresbidrag Mora 5 794 974 

Hyresbidrag Orsa 486 471 

Hyresbidrag Älvdalen 1 845 1 818 

Hyresbidrag Leksand 1 617 1 593 

Hyresbidrag Vansbro 2 000 2 000 
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Sida 24(27) 

Brandkåren Norra Dalarna · Mäxvägen 55 · 792 37 Mora 

Löneöversyn och övertagen semesterlöneskuld Mora 0 1 116 

Löneöversyn och övertagen semesterlöneskuld Orsa 0 85 

Löneöversyn och övertagen semesterlöneskuld Älvdalen 0 236 

Löneöversyn och övertagen semesterlöneskuld Leksand 0 202 

Löneöversyn och övertagen semesterlöneskuld Vansbro 0 88 

   

   
Summa bidrag mm från medlemskommunerna 70 894 63 540 

 

   
 
   

   

Not 5 2020-12-31 2019-12-31 

Generella statsbidrag och utjämning   
Utbildningsbidrag 0 39 

Övriga bidrag 0 12 

Summa generella statsbidrag och utjämning 0 51 
 
 

Not 6 2020-12-31 2019-12-31 

Finansiella intäkter   
Ränteintäkter 14 0 

Övriga finansiella intäkter 0 0 

Summa finansiella intäkter 14 0 
 
 

Not 7 2020-12-31 2019-12-31 

Finansiella kostnader   
Bankkostnader -15 0 

Övriga finansiella kostnader -83 -29 

Summa finansiella kostnader -98 -29 
 
 

Not 8 2020-12-31 2019-12-31 

Årets resultat   
Årets resultat enligt resultaträkningen 50 104 

Samtliga realisationsvinster 0 0 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 50 104 

Reservering av medel till RUR 0 0 

Användning av medel från RUR 0 0 

Balanskravsresultat 50 104 

   

   
Jämförelsestörande poster   
Återbetalning momsersättning 0 0 

Summa jämförelsestörande poster 0 0 
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Sida 25(27) 

Brandkåren Norra Dalarna · Mäxvägen 55 · 792 37 Mora 

Not 9 2020-12-31 2019-12-31 

Justeringar för gjorda avsättningar   
Förändring avsättning till pensioner 2 445 1 100 

Förändring löneskatt på pensioner 593 267 

Summa avsättningar 3 038 1 367 
 
 

Not 10 2020-12-31 2019-12-31 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster   
Övriga ej likviditetspåverkande poster -1 367 0 

Summa övriga ej likviditetspåverkande poster -1 367 0 
 
 

Not 11 2020-12-31 2019-12-31 

Maskiner och inventarier   
Anskaffningsvärde   
Anskaffningsvärde  33 034 31 973 

Ackumulerade avskrivningar  -8 087 -4 330 

Ackumulerade nedskrivningar 0 0 

Bokfört värde 24 947 27 643 

Avskrivningstider 1-15 år 1-15 år 

   
Maskiner och inventarier   
Redovisat värde vid årets början 27 643 0 

Investeringar 1 061 31 973 
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade 
anläggningstillgångar 0 0 

Nedskrivningar 0 0 

Återförda nedskrivningar 0 0 

Avskrivningar -3 757 -4 330 

Redovisat värde vid årets slut 24 947 27 643 

   
Det bokförda värdet fördelar sig på:   
Inventarier 941 1 326 

Bilar och transportmedel 24 006 26 317 

Bokfört värde 24 947 27 643 

   
Genomsnittlig nyttjandeperiod 8,79 7,38 

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner    
och inventarier. 
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Sida 26(27) 

Brandkåren Norra Dalarna · Mäxvägen 55 · 792 37 Mora 

Not 12 2020-12-31 2019-12-31 

Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 18 637 915 

Fordringar moms 3 408 5 070 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 655 4 728 

Summa kortfristiga fordringar 26 700 10 713 
 
   

Not 13 2020-12-31 2019-12-31 

Kortfristiga placeringar   
Korträntefond 2 513 0 

Summa kassa och bank 2 513 0 
 
 

Not 14 2020-12-31 2019-12-31 

Kassa och bank   
Bank 6 650 10 018 

Summa kassa och bank 6 650 10 018 
 
 

Not 15 2020-12-31 2019-12-31 

Eget kapital   
Ingående eget kapital, enligt fastställd balansräkning 104 0 

Årets resultat 50 104 

Utgående eget kapital 154 104 
 
 

Not 16 2020-12-31 2019-12-31 

Avsättningar   
Ingående avsättning 1 367 0 

Korrigering avsättning -1 367 0 

Förändring av avsättning pensioner under året 2 445  1 100  

Förändring av löneskatt 593  267  

Utgående avsättning 3 038  1 367  

   
Förmånsbestämd ålderspension (FÅP) 1 545   
Efterlevandepension (EP) 0   
Ålderspension enligt överenskommelse (ÖK) 0   
Sjukpension (SP) 0   
Övrigt (SAPr) 900   
Summa pensioner 2 445   
Löneskatt 593   
Summa avsatt till pensioner 3 038   
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Sida 27(27) 

Brandkåren Norra Dalarna · Mäxvägen 55 · 792 37 Mora 

Not 17 2020-12-31 2019-12-31 

Långfristiga skulder   
Ingående låneskuld 35 820 0 

Korrigering skuld kommuner -33 910 0 

Skuld Kommuninvest 30 000 0 

Nyupplåningar Nordea Finans 546 2 405 

Amortering Nordea Finans 510 -495 

Utgående låneskuld 32 966 1 910 

   
Skuld till Mora kommun 0 7 275 

Skuld till Orsa kommun 0 5 016 

Skuld till Älvdalens kommun 0 12 333 

Skuld till Leksands kommun 0 8 319 

Skuld till Vansbro kommun 0 966 

Summa 0 33 910 

Summa långfristiga skulder 32 966 35 820 
 
 

Not 18 2020-12-31 2019-12-31 

Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 826 4 847 

Moms och punktskatter 291 312 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 914 2 271 

Upplupna sociala avgifter 1 429 0 

Upplupna semesterlöner 1 189 0 

Upplupen pensionskostnad individuell del  inkl löneskatt 1 680 0 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 834 3 654 

Summa kortfristiga skulder 25 163 11 084 
 

  

   
 

Not 19 2020-12-31 2019-12-31 

Leasing - finansiella avtal   
Med förfall inom 1 år 208 308 

Med förfall inom 1-5 år 2 429  1 802  

Med förfall senare än 5 år 0  0  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-03-31 

Referens 
Dnr KOS 2021/366    

Kommunledning 
Caroline Smitmanis Smids, 0247-80290 
caroline.smitmanis-smids@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Utökat aktieinnehav i Dala Energi AB 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun är delägare i bolaget Dala Energi AB. Bolaget har i 
dagsläget fyra offentliga ägare genom Leksands, Rättviks, Gagnefs och 
Malung-Sälens kommuner (den sistnämnda genom Malungs Elverk AB) och 
ca 4300 privata ägare, varav de flesta är lokala. Bolagets ägarstruktur har 
förändrats genom åren, vilket gjort att bolaget under viss tid definierades 
som ett offentligt bolag. Sedan en tid tillbaka är dock bolaget åter privat pga 
riktade nyemissioner vid köp av andra bolag. Utifrån ägarbilden finns det ett 
intresse av att bibehålla balansen mellan ett starkt offentligt ägande och ett 
stort spritt privat ägande förankrat i bygden. 
Malungs Elverk AB, med Malung-Sälens kommun som huvudägare, äger 
som sagts ovan en relativt stor aktiepost i bolaget Dala Energi AB. Under 
hösten 2020 aviserades att de hade för avsikt att sälja aktieposten. En sådan 
stor aktiepost skulle kunna påverka ägarbilden igen om den köptes av en 
offentlig ägare. Därför har övriga ägarkommuner för avsikt att köpa var sin 
lika stor andel av dessa aktier av Malungs Elverk AB, medan resterande 
aktier köps av en grupp privata ägare. Med den tänkta fördelningen bibehålls 
den önskade ägarbilden. Avsikten har formulerats i ett villkorat avtal som 
bifogas som beslutsunderlag. För att avtalet ska gälla måste bl a 
kommunfullmäktige i Leksands kommun godkänna avtalet. 
Det aktieköp som avses för Leksands kommuns del är 290 000 aktier till ett 
pris av 26 kr/aktie. Priset är marknadsmässigt. Senaste betalda kurs för 
aktien på den marknadsplats där handel sker var 31 kr/aktie.  

Bedömning 
Leksands kommun är en av fyra offentliga ägare i Dala Energi AB. Malung-
Sälens kommun har aviserat att de vill sälja sitt aktieinnehav. Det finns ett 
intresse av att befintlig ägarstruktur mellan offentliga och privata ägare 
kvarstår. För Leksands kommun innebär ett köp av ytterligare aktier i Dala 
Energi AB en investering i en finansiell anläggningstillgång och har därmed 
ingen direkt resultatpåverkan. Köpet finansieras av ökad upplåning. 

Finansiering 
Köpet av aktier i Dala Energi AB är en finansiell investering och finansieras 
av ökad upplåning.  

Förslag till beslut 
1. Godkänna föreliggande försäljningsavtal. 
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Leksands kommun 

Datum 
2021-03-31 
 

Referens 
Dnr KOS 2021/366 

Sida 
2(2) 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Försäljningsavtal 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zachrisson 
VD Rättviks kommunhus AB Björn Evbjer 
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Försäljningsavtal 

Detta Försäljningsavtal (”Avtalet”) har denna dag (”Avtalsdagen”) träffats mellan: 

                     Part   Orgnr/personnummer 

1) Malung Elverk AB   556013-6896 

2) Gagnefs kommun   212000-2155 

3) Leksands kommun   212000-2163   

4) Rättviks kommun Kommunhus AB (RKAB) 556692-0152 

5) Antap Capital AB   556570-0472 

6) Anders Björk   700311-7616 

7) Per Anders Westling  481130-7471 

8) Klas Alm   590118-1114 

9) Hemskogen Invest AB  556690-6979 

10) Torbjörn Fredin   620124-7159 

11) Rättvik Boda jordägare  883200-2623 

12) Bertil Ryss   500302-7173 

Parterna ovan benämns härefter gemensamt som ”Parterna” och var för sig som ”Part”.  

1 BAKGRUND 

1.1 Malungs Elverk AB äger 1 176 058 aktier i Dala Energi AB och har annonserat att 

man vill sälja aktierna. Samtidigt som nuvarande handelsplats inte fullt ut 

tillgodoser en optimal marknadsplats för denna typ av uppgörelse.  

1.2 Parterna har ingått Avtalet i syfte att reglera villkoren kring försäljningen/inköpet 

av aktierna som Malungs Elverk AB äger i Dala Energi AB. 

1.3 Partnerna ger Björn Evbjer fullmakt att ombesörja fördelning av aktierna som  

Malungs Elverk AB erbjuder till försäljning samt att upprätta försäljningsavtal.  

2 PARTERNAS ÅTAGANDEN 

2.1 Parterna är överens om att priset är 26 kr/aktie.  

2.2 Parterna är överens om att aktierna delas på så sätt att ägandeförhållandet mellan 

offentliga och privata ägande kvarstår efter försäljningen med 870 000 aktier till 

offentliga ägare och 306 058 till privata ägare. 
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2.3 Fördelning av 870 000 aktier till offentliga ägare: 

RKAB   290 000 aktier 

Leksand Kommun  290 000 aktier 

Gagnefs Kommun  290 000 aktier 

2.4 Fördelning av 306 058 aktier mellan privata ägare har skett efter dialog mellan 

nedanstående parter och Björn Evbjer enligt:  

Antap Capital AB    127 691 aktier 

Anders Björk     69 126 aktier 

Per Anders Westling    45 400 aktier 

Klas Alm                                                                       12 387 aktier 

Klas Alm (Hemskogen Invest AB)                             13 704 aktier                                       

Torbjörn Fredin     18 986 aktier 

Rättvik Boda jordägare    17 800 aktier 

Bertil Ryss           964 aktier   

2.5 Parternas skyldighet att fullfölja Avtalet är villkorat av att:  

a) Rättviks kommun Kommunhus AB har senast den 31 mars 2021 fattat beslut 
om att godkänna ingåendet av Avtalet, att beslutet har vunnit laga kraft. 

b) kommunfullmäktige i Leksands kommun har senast den 10 maj 2021 fattat 
beslut om att godkänna ingåendet av Avtalet, att beslutet har vunnit laga kraft. 

c) kommunfullmäktige i Gagnefs kommun har senast den 3 maj 2021 fattat beslut 
om att godkänna ingåendet av Avtalet, att beslutet har vunnit laga kraft. 

2.6 Rättviks kommun Kommunhus AB borgar för och administrerar köpet av de aktier 

som avser kommunernas del i detta avtal om övriga kommuner inte fullföljt de 

politiska beslut som krävs för avtalet vid försäljningstillfället. 

2.7 Utdelning som beslutas på bolagsstämman 2021 utbetalas till köparna från säljaren 

i det fall att omregistreringen av aktierna inte är genomförd vid avstämningsdagen. 

2.8 Om villkoren ovan inte har uppfyllts den 2021-05-31 ska detta Avtal förfalla med 

omedelbar verkan. Transaktionerna sker senast 2021-04-30 bankens försorg. 

2.9 Om Avtalet förfaller ska samtliga genomförda prestationer återgå utan      

ersättningsskyldighet för någon av Parterna, och Parterna ska därefter inte ha några 

åtaganden eller skyldigheter gentemot varandra med anledning av Avtalet. 

_____________________________ 

Signatursida följer 
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___________________________________________________ 

Daniel Segerholm 

Malung Elverk AB  

  

 

___________________________________________________ 

Fredrik Jarl 

Gagnefs kommun  

  

 

___________________________________________________ 

Ulrika Liljeberg  

Leksands kommun  

  

 

___________________________________________________ 

Jonny Jones    

Rättviks kommun Kommunhus AB  

  

 

___________________________________________________ 

Gustaf Tapper 

Antap Capital AB 

 

 

___________________________________________________  

Anders Björk  

 

 

___________________________________________________   

Per Anders Westling 

 

 

___________________________________________________   

Klas Alm   

 

 

___________________________________________________ 

Klas Alm  

Hemskogen Invest AB  
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___________________________________________________  

Torbjörn Fredin 

 

 

___________________________________________________ 

Anders Klasson    

Rättvik Boda jordägare 

 

 

___________________________________________________   

Bertil Ryss    
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Förvaltnings- och sektorplaner 2021 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningsplanen är det styrdokument som förvaltningen arbetar efter mot 
den politiska visionen och målen. Förvaltningsplanen visar även vad 
förvaltningen ska prioritera under året för att nå vision, mål och 
fokusområden.  
Sektorerna har tagit fram sektorplaner där målen bryts ner. Förvaltnings- och 
sektorplaner samt enhets- och avdelningsplaner tas upp på arbetsplatsträffar 
och ligger till grund för måluppfyllelse i mål- och uppdragsdialog och 
uppföljnings- och resultatsamtal. 

Förslag till beslut 
1. Godkänna redovisningen 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Förvaltningsplan 2021 
Sektorplan Samhällsutveckling 2021 
Sektorplan Sociala sektorn 2021 
Sektorplan Utbildningssektorn 2021 
Sektorplan Verksamhetsstöd 2021 

Slutligt beslut skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Sektorchef Carin Fredlin 
Sektorchef Maria Bond 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Sektorchef Ulrika Gärdsback 
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Förvaltningsplan 2021 
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Förord 

Har det någon gång varit ett sådant fokus på välfärdssektorn som nu? Den pandemi 
som svepte över världen och som hittade till oss för ganska exakt ett år sedan satte 
stora avtryck i den kommunala verksamheten, och kommer fortsätta göra det även 2021 
och troligen för längre tid än så. 

Skolans betydelse för barn och unga, vikten av god och kvalitativ vård och omsorg om 
äldre och de mest sårbara, en god och säker arbetsmiljö, omställningen till digitala 
arbetssätt, tillsynsmyndigheternas betydelse för att stötta näringslivet i deras arbete 
med att bidra till en minskad smittspridning i lokalsamhället, suget efter böcker att låna 
och saknaden efter ett pausat kultur- och fritidsutbud. En önskan att flytta från 
storstäderna och leva ett annat liv. Dessa frågor har engagerat djupt under pandemin. 
Och därför sätter de sitt spår i årets förvaltningsplan som har fokus på ökad kvalitet i 
grundskolan, LSS, arbetsmiljö och digitalisering. Men också på den viktiga miljöfrågan, 
där vi behöver öka takten i arbetet med att minska våra avtryck på klimat och miljö. Vi 
behöver ha en ekonomi i balans vilket innebär att vi behöver göra prioriteringar men 
också utveckla vår attraktivitet.  

Vi ska sikta framåt och dra nytta av allt vi lärt oss och utvecklat under pandemin. Med 
det i ryggen och med fokus på Agenda 2030 ska vi ta fram en ny vision för kommunen 
och för vår framtida organisation.  

Jag ser med tillförsikt och glädje fram emot att få arbeta med dessa uppdrag 
tillsammans med alla medarbetare och förtroendevalda i Leksands kommun! 

Leksand februari 2021 

Caroline Smitmanis Smids 
Kommundirektör 
Leksands kommun 
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Förvaltningsplanens syfte 

Förvaltningsplanen är det styrdokument som visar hur förvaltningen ska uppfylla 
lagstiftningen, nå nationella mål, kommunens vision och de av fullmäktige antagna 
målen.  

Riktningen ska vara känd hos alla medarbetare. Sektorerna bryter ner planen i sina 
sektors-, avdelnings- och enhetsplaner. I dessa konkretiseras hur vision, mål och 
fokusområden ska förverkligas. Dessa planer är inte politiskt antagna och kan komma 
att ändras under året av verksamheterna själva beroende på hur organisationen och 
omvärlden utvecklar sig. Det ska finnas täckning i budgeten för den 
verksamhetsplanering som görs och innehållet tas upp på arbetsplatsträffar. De ligger 
till grund för den enskilda medarbetarens måluppfyllelse i medarbetar- och lönesamtal.  

Grunden i förvaltningens arbete är kommunens värdegrund som innebär att vi har en 
gemensam riktning, vi gör saker bättre tillsammans, vi sätter medborgaren i fokus och 
där varje individ är viktig.  
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Året som gått 

Viktigaste händelserna 2020 

År 2020 blev inte som planerat. Inte för kommunen och inte heller för våra medborgare 
och företagare. Den pandemi som slog till med full kraft i mars förra året och 
fortfarande pågår lämnar många spår efter sig. Organisationen kommer under en lång 
tid framöver behöva hantera och försöka komma ifatt ett uppdämt behov av utveckling 
och utbildning. De elever som i år går ut gymnasiet riskerar leva med ett kunskapstapp 
som ska tas igen senare i livet. Flera verksamheter har varit helt eller delvis stängda 
under kortare och längre perioder. Professioner har fått andra roller där till exempel 
livsmedelskontrollanter istället har blivit smittskyddsexperter. Vi ser en ökad ensamhet i 
samhället. Men pandemin har också lärt oss mycket. Det digitala arbetssättet fick fäste 
som aldrig förr och vi ser många positiva miljöeffekter. Politiska möten hålls digitalt. 
Stora delar av organisationen arbetar hemifrån helt eller delvis. Vi har inför digitala 
samrådsmöten. Framöver gäller det att hitta det nya normala.  

Under 2020 genomfördes även fler omorganisationer, både mindre och större, för att 
ytterligare öka effektiviteten i förvaltningens arbete. Familj och stöd delades upp där 
majoriteten av verksamheterna flyttade över till den nya sociala sektorn och 
utbildningssektorn renodlades. De två tidigare högstadium samordnades till ett 
högstadium på Sammilsdalsskolan.  

Flera större investeringsprojekt har fortlöpt under året, men på lite andra sätt än vi 
normalt är vana vid. Spadtaget för det nya äldreboendet i Tibble togs i maj. Den nya 
förskolan Myran invigdes i februari. Spadtaget för en ny sporthall togs i december. 
Planeringen för nya bostäder vid Åkerö brofäste och det nya bostadsområdet 
Lummerhöjden fortsatte.  

Resultat 2020 – positiva och negativa avvikelser 

Förvaltningen följer upp samtliga politiska mål och dess indikatorer. De områden som 
2020 sticker ut positivt eller negativt är följande: 

Positiva avvikelser 2020 2019 
Antal sidvisningar Naturkartan 30 000 7 626 

Antal bygglov 517 413 

Meritvärde åk 9 (17 ämnen) 230,5 226,6 

Minskat matsvinn 32,5 
gram 

Ingen 
mätning 

 
Negativa avvikelser 2020 2019 
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Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel i % 18% 21% 

Elever i åk 8: Känt sig nedstämd 36,4% 34,6% 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska 88,6% 100 

Genomsnittligt meritvärde åk 6 209,3 218,9 

Andel pedagogiska dokumentation (DUK) som kopplar till skriftspråk, 
kommunikation och läsning. 

0,26 0,41 

Andel sjukfrånvaro i kommunen, totalt 8,54% 8,5% 

Brukarbedömning hemtjänst - helhetssyn 82% 88% 

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

0 h 4 h 

Tjänstemännens attityd till företagande (Insikt, index) 53 58 

Befolkningsutveckling   

Fokusområde – arbetsmiljö och kompetensförsörjning    

 
För fullständig redovisning av resultaten för 2020 se årsredovisningen 2020. 

Utmaningar framåt 
Ekonomi 

Det är fortsatt en utmaning att få en ekonomi i balans, att få skattemedel och intäkter 
att räcka till och att de räcker till rätt saker. Vi behöver en sund ekonomi för att ha råd 
att betala för kommande generationer och för att ha möjlighet att fortsätta utvecklas 
och växa.  

Trots det ekonomiska överskott som kommunen gjorde 2020 kvarstår de långsiktiga 
utmaningarna. Under förra året sköt staten till stora tillfälliga statsbidrag på grund av 
den pågående pandemin. De tillskotten ger oss en stabilare förutsättning att hantera 
pandemin i en mycket osäker tid. Vi har med kort framförhållning ställt om och 
omprioriterat i verksamheterna för att hantera en ny situation och vardag. Samtidigt 
kvarstår tidigare utmaningar med en åldrande befolkning, brist på arbetskraft, allt 
svagare offentliga finanser samt en risk för återkommande pandemiutbrott. Kostnaden 
för välfärden fortsätter att öka i en snabbare takt än skattetillväxten, detta gäller såväl i 
Leksand som i hela Sverige.  

Attraktivitet 

En av de mest konkreta delarna i visionen för 2025 är att Leksands ska vara en kommun 
med 18 000 invånare. Det behövs bland annat för att vi ska klara 
arbetskraftsförsörjningen i framtiden. En stor del av den nuvarande arbetskraften går i 
pension inom en snar framtid och måste ersättas på ett eller annat sätt. Då kommer de 
som bor här inte att räcka till.  
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Befolkningsutvecklingen avstannade under 2020, och vi slutade året på ungefär samma 
antal medborgare som 2019. Det är fortsatt viktigt att få människor i arbetsför ålder att 
flytta till Leksand. För att vara en attraktiv boendeort för barnfamiljer behöver vi ha bra 
skolor och möjlighet till en meningsfull fritid.  

För att klara kompetensförsörjningen inom organisationen behöver vi samverka med 
andra kommuner och myndigheter i större utsträckning än idag. Det kan också minska 
sårbarheten kring vissa funktioner och är ett smart sätt att använda samhällets 
gemensamma resurser på.  

För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi fortsätta arbetet med att skapa goda 
förutsättningar och en bra arbetsmiljö för såväl medarbetare som chefer. I de årliga 
HME-mätningar som görs är resultaten kring motivation, styrning och ledarskap mycket 
goda, medan resultaten är lägre för de frågor som handlar om arbetsmiljö som till 
exempel att man har möjlighet till återhämtning, att man hinner med sina 
arbetsuppgifter och att man har energi kvar efter jobbet. 

Hållbarhet 

Hållbarhetsfrågan är i fokus, inte bara i Leksand och Sverige, utan i hela världen. Målet 
är att vi människor ska kunna leva på en planet med begränsade resurser. Många tänker 
i första hand på klimat och miljö när de hör ordet hållbarhet. Men begreppet omfattar 
tre perspektiv att ta hänsyn till – miljö/klimat, social och ekonomisk hållbarhet. 

Klimat- och miljöperspektivet handlar om att hushålla med naturresurserna för både 
människor och andra organismer utan att skada det naturliga ekosystemet på lång sikt. 
Vi ska verka på ett sådant sätt att vi har ett fungerande ekosystem med ren luft, rent 
vatten, filtrering av UV-strålar, insekter som pollinerar växterna och så vidare.  

Den sociala hållbarheten handlar om att sträva mot ett samhälle där grundläggande 
mänskliga rättigheter uppfylls, och hur vår verksamhet påverkar oss själva och alla runt 
omkring. Det handlar bland annat om hur våra medarbetare och medborgare mår men 
även hur vi på ett rättvist, jämställt och jämlikt sätt tar del av jordens resurser. 

Den ekonomiska hållbarheten handlar om att motverka fattigdom och att alla ska ha råd 
att tillgodose sina grundläggande behov i relation till jordklotets ändliga resurser. Den 
ekonomiska utveckling som sker ska inte medföra negativa konsekvenser för den 
ekologiska eller sociala hållbarheten. Det innefattar förutom frågor om 
fattigdomsbekämpning även till exempel energianvändning, utsläppsrätter, innovation, 
entreprenörskap och konsumtionstrender.  
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Agenda 2030 är en universell agenda som innefattar FN:s 17 globala mål för en hållbar 
utveckling. Vi behöver fundera på vilka Leksands kommuns utmaningar är när det gäller 
att bidra till de globala målen.  

Fortsatt utveckling 

Leksands kommun behöver fortsätta utvecklas. Både som samhälle och som 
organisation. Det uppstår ofta hinder när vi driver utvecklingen framåt och i de 
expansionsplaner som finns. Dialogen är ett viktigt verktyg för att komma framåt då det 
inte alltid är lätt att få människor med sig. Vi kan behöva utveckla både organisationen 
och samhället i en riktning som är bra för det kollektiva men kanske inte alltid det mest 
önskvärda för den enskilda individen. Vi har en åldrande befolkning och därför är det 
viktigt att de unga ska vilja stanna kvar och utveckla samhället eller vilja komma tillbaka 
vid ett senare tillfälle. Då är det viktigt att det finns förutsättningar för det som en god 
skola och barnomsorg, bra kommunikationer, en attraktiv arbetsmarknad, 
ändamålsenliga och tillgängliga bostäder och en tillfredsställande fritid.  

Fokus 2021 
Utifrån förra årets resultat, den politiska viljeinriktningen och mål och de utmaningar vi 
står inför är förvaltningens fokusområden för 2021 följande: 

Leksand som plats att leva, bo och verka 

Under 2021 ska en ny vision tas fram för att ge oss riktning framåt. Det är viktigt att 
fortsätta bostadsbyggandet och infrastrukturutvecklingen. Vi är en kommun i topp vad 
gäller kultur, sport och friluftsliv och den positionen ska upprätthållas där så är möjligt.  

Politiska mål som berör Leksand som plats att leva, bo och verka: 
Mål 2 – Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och social 
hälsa samt motverka missbruk och utanförskap. 
Mål 6 – Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarnas och den lokala 
arbetsmarknadens behov. 
Mål 7 – Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets främsta 
sport- och friluftskommuner – med fokus på barn och unga.  
Mål 8 – Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla 
kommunens service och tillgänglighet. 
Mål 9 – Skapa förutsättningar för fler bostäder och företag genom strategisk planering och 
utveckling av mark och infrastruktur i hela kommunen.  
Mål 10 – Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och för gynnande av 
kommunala/regionala samarbeten.  

 

Miljö i samhället 
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2021 ska nya miljömål tas fram. Nuvarande miljömål gäller året ut i enlighet med 
tidigare fullmäktigebeslut. För att vi ska få så kraftfulla mål som möjligt och nå framgång 
är det viktigt att arbetet involverar samtliga verksamheter. 
 
Politiska mål som berör miljö i samhället: 

Mål 1 –Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet.  

  

Digitalisering 

Den digitala utvecklingen är en möjlighet på många sätt. Det finns nu en e-
tjänsteplattform på plats genom ett länsgemensamt projekt. Ett av de första e-
tjänsterna som lanseras är en automatiserad handläggning av skolskjuts. Under året ska 
fokus ligga på produktion av e-tjänster som effektiviserar handläggningen och minskar 
administration i både det interna och externa arbetet. Effekten som önskas är nöjdare 
medborgare i och med att ärenden hanteras snabbare och med ökad insyn samtidigt 
som medarbetarna påverkas genom en förbättrad arbetsmiljö. Ett av målen för året är 
en helt digital skolstart höstterminen 2021.  

Arbetsmiljö 

Under flera år har vi sett att sjukfrånvaron är relativt hög inom vissa verksamheter. 
Många medarbetare och chefer upplever att det är svårt att upprätthålla energin, få 
balans i tillvaron och att hitta stunder för återhämtning. Den fysiska arbetsmiljön är inte 
tillfredsställande i alla verksamheter. Flera chefer har allt för många medarbetare. 
Många medarbetare är specialister och ensamma i sina roller.  

Pandemin har gett oss nya sätt att arbeta på och hemarbete är något vi behöver 
analysera både de negativa och positiva effekterna av.  

Under 2021 bör en djupare analys göras av samtliga områden som ska förbättras 
gällande arbetsmiljön för att veta vilka satsningar vi ska göra framöver.  

Hög kvalitet i grundskolan 

Genom Skolverkets arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser (SALSA) sammanställs 
det genomsnittliga faktiska meritvärdet utifrån ett modellberäknat värde för elever i 
årskurs 9. Det modellberäknade värdet tar hänsyn till ekonomiskt bistånd, nyinvandrade 
elever (0-4 år), föräldrarnas utbildningsbakgrund och kön, och som alla är faktorer som 
visar på elevernas socioekonomiska förutsättningar. Leksands elever har under ett antal 
år uppnått ett lägre resultat än vad förutsättningarna säger. Fokus för 2021 bör därför 
vara att höja detta värde.  
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Utöver detta är det sannolikt att elevernas utbildning inom både grund- och 
gymnasieskola har påverkats av coronapandemin. Många elever och lärare har varit 
sjukskrivna, vilket gjorde att undervisningen inte nått den kvalitet som annars skulle ha 
varit. Fjärr- och distansundervisning har genomförts vilket främst har påverkat ämnen 
med mycket praktiska inslag. Samtliga nationella prov ställdes in under 2020 vilket 
innebär ett försämrat underlag för lärarna att bedöma den enskilda individens 
kunskapsnivå. I vilken utsträckning pandemin har lett till ett kunskapstapp och vad som 
krävs för att hämta igen detta behöver analyseras under året.  

Politiska mål som berör hög kvalitet i grundskolan är: 
Mål 3 – Höja måluppfyllelsen hos elever i våra skolor. 

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

 

LSS 

LSS-verksamheten består av gruppboenden, daglig verksamhet, personlig assistans, 
korttidsvistelse, korttidstillsyn, kontaktpersoner, ledsagar- och avlösarservice. Många av 
brukarna som har insatser har hög medelålder. 

Under 2021 ska extra fokus läggas på LSS-verksamheten för att skapa en ökad och 
bredare förståelse för hur vi jobbar idag och hur framtiden ser ut. Detta för att lägga 
grunden för en framtida målbild där vi har en verksamhet som passar fler brukare 
utefter varje enskilds intresse och förutsättningar.  

Politiskt mål som berör LSS: 
Mål 5 – Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning, en trygg, hälsofrämjande och hållbar 
omsorg med inflytande över sin livssituation. 

 
 

Uppföljning 
Fortsatt fokus ska självklart även vara på de politiska mål som gäller för året. De 
områden som har ett avvikande resultat 2020 ska fortsatt hanteras i sektorerna. Om 
sektorn gör en bedömning att åtgärder inte kan genomföras ska en särskild 
återrapportering ske för att ha möjlighet till eventuella omprioriteringar.  

I övrigt sker uppföljning av förvaltningsplanen i samband med de fyra prognostillfällena 
per år.  

Kommunledningen kommer också löpande under året följa hur det går inom respektive 
fokusområde i förvaltningsplanen. 
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Förord 
 
Sektors planen är det övergripande styrdokumentet för verksamheterna inom sektorn, där beskrivs hur 
arbetet ska gå till för att förverkliga vision och mål. Sektors planen utgår även från nationella 
styrdokument, lagar och förordningar samt förvaltningsplanen.  Sektorn ska leda och utveckla den 
sociala verksamheten i ett sektorsövergripande perspektiv utifrån politiska beslut och med kunden i 
fokus.  

För att nå måluppfyllelsen och en budget i balans är det viktigt att arbeta med värdegrunden och 
kvalitetsarbete, genom att följa resultat, analysera och utvärdera verksamheterna systematiskt.  
 
Den rådande pandemin har varit en stor utmaning under 2020 och under våren och sommaren sattes 
organisation på prov. Organisationen har haft utmaningen att hitta nya arbetssätt, att omprioritera 
arbetet och arbeta mer sektorsövergripande. Pandemin har inneburit en ökad arbetsbelastning för 
många medarbetare.  

Pandemin har haft påverkan på brukarresultatet i vissa delar av verksamheten bland annat då 
kunderna sagt ifrån sig insatserna och de särskilda boende har var i ”karantän” från mars till oktober. 
Vilket har påverkat nöjdheten hos de äldre då de inte har haft samma möjlighet att få besök av sina 
nära och kära.  

Några utmaningar för sektorn är att den fysiska och psykiska ohälsan ökar i samhället framför allt de 
ungas psykiska ohälsa vilket är ett av vårt främsta folkhälsoproblem och kan leda till sociala problem, 
missbruk och eventuellt behov av skydd och placering. En annan utmaning är att antalet äldre ökar i 
kommunen och prognosen visar att fler kommer att ha behov av insatser. Prognosen visar även att de 
medborgare som är i arbetsför ålder minskar. Det är därför viktigt att ta tillvara de medarbetare och 
kompetens som finns i kommunen samt att hitta nya lösningar för att bevara patientsäkerheten, 
bibehålla och höja kvaliteten i verksamheterna.  
Den kompetensutbildning som inte blev av under 2019 och 2020 måste prioriteras för medarbetarna. 
 
Att strukturera och få till en välplanerad flytt av de boende vilka ska flytta från Limsjögården till det nya 
Tibble i slutet av 2021 är också en utmaning likaså för de verksamheter som behöver nya lokaler i och 
med en flytt från Limsjögården, där verksamheterna finns idag. 

Sektorn har en strategiplan för framtida välfärdsteknik och den kommer verksamheterna att fortsätta 
arbeta utifrån. 
 
Genom att öka delaktigheten tillsammans med personer i behov av omsorg och stöd och dennes 
anhöriga kan det leda till en ökad trygghet och nöjdhet hos dem gör det lättare att leva i Leksand. 
 
 

Ulrika Gärdsback 

Socialchef sociala sektorn 
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Sammanfattning av 2020 
Namnbyte/organisationsförändring/arbetssätt 

Året började med att sektorn bytte namn från Vård och Omsorg till Sociala sektorn och bestod av tre 
avdelningar samtidigt flyttades individ- och familjeomsorgen (IFO) samt öppenvården till sektorn. 
Avdelningarna, Äldreomsorg + hälso- och sjukvård (HSR), Funktionshinder och stöd samt 
Myndighetsavdelningen. 
 
Sektorn har under 2020 fokuserat på systematiska uppföljningar av verksamheterna när det gäller både 
ekonomi och alla genomförda kvalitetsresultat. Genom regelbundna möten med enhetscheferna har 
verksamheterna utvecklats.  
 
Ett arbete med att införa kvalitetsledningssystem inom den övertagande verksamheten har påbörjats samt att 
nya kvalitetskriterier har införts inom särskilt boende. 
  
Året har i mycket präglats av den pågående pandemin, beslut av effektiviseringar inför 2020, övertagandet av 
IFO och öppen vården, placeringarna inom individ och familjeomsorgen, heltid som norm.  
 

Resultatet av årets politiska mål visar att sektorn inte nått måluppfyllelse fullt ut. 

Antal placeringar har dock minskat men köp av vård är fortfarande inte uppfyllt. En annan anledning till ej 
måluppfyllelse är, det sämre resultat på helhetsbedömningen inom hemtjänsten samt den höga sjukfrånvaron 
inom sektorn.  

Pandemin 
Den rådande pandemin har påverkat verksamheterna både positivt och negativt.  
Pandemin har gjort att vi fått nya arbetssätt, exempelvis sker många möten digitalt vilket ökar tillgängligheten.  
Stora utbildningsinsatser har genomförts gällande basala hygienregler och hur man minskar smittspridning  
 
Ersättning via statsbidrag för covid-19 för de ökade kostnaderna pandemin medfört exempelvis 
skyddsutrustning och tillsättande av extra medarbetare har kompenserats i stort sett fullt ut.  
 
Reflektionstid har ersatt ordinarie arbetsplatsträffar för medarbetarna som ett led i att trygga dem i rådande 
pandemin. Under våren infördes även digitala veckomöten för alla medarbetare inom sociala sektorn med 
information angående den pågående pandemin samt tillfällen att ställa frågor. Digitala veckomöten med alla 
chefer inom förvaltningen infördes för att nå ut med information och trygga dem i de nya utmaningar 
pandemin innebar. 
 
Platserna på korttidsboende halverades under mars till maj månad på grund av att en avdelning tomställts till 
en ”Corona avdelning”, ifall det uppstod ett ökat behov av covid-19 platser från regionens sjukhus eller från 
hemmen.  
Under pandemin har två av fem särskilda boende drabbats av smittan vilket har lett till ökad sjukfrånvaro, stort 
vikariebehov, speciell kohortvård och ett ökat tryck på alla medarbetare. 
Edshult plomberade en avdelning tillfälligt på grund av minskat behov av platser, avdelningen kommer att 
öppnas upp med special inriktning under januari 2021. 
 
En ”sjuk tur” i hemtjänsten infördes för att minska smittspridningen i hemtjänsten och en ”sjuk tur” inom 
särskilda boendena infördes också. Detta innebär att få medarbetare vårdar/besöker de personer vilka har 
konstaterad covid-19 eller symtom i väntan på provsvar. 
 
Öppna förskolan stängde ner sin verksamhet under våren likaså gjorde daglig verksamhet, Affären. 
Sedan tidigare har vi ett gott samarbete och samverkan mellan kommunen och vårdcentralen, under pandemin 
har det intensifierats.  
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Heltid som norm 

Heltid som norm har införts under 2019 på Limsjögården och inom hemtjänsten och det visar sig vara 
kostsamt. Alla tjänster som utlyses måste utlysas som heltid 

 
Placeringar 
Öppenvårdens familjeteam arbetar med hemmaplanslösningar för att de individer/familjer i behov så att de 
kan få stöd i att klara sig själva eller få stödinsatser från kommunens familjeteam, detta är även i ett led att 
minska placeringar. 
 

Statsbidrag 
Sektorn har kunnat söka och har erhållit olika statsbidrag för att bland annat stärka bemanningen inom barn- 
och ungdomsvården och stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa genom att utöka 
bemanningen. Statsbidrag för att motverka isolering av äldre, god och nära vård, kompetensutvecklingsinsatser 
och rehabiliteringsinsatser inom hälso- och sjukvården samt andra medel för utbildningsinsatser har erhållits 
för att höja kvaliteten och självständigheten genom bland annat att stärka upp med mer personalresurser och 
förbereda arbetet med nära vård.  
 

Välfärdsteknik 

Sedan flera år tillbaka har flera IT satsningar gjorts för att öka digitaliseringen och välfärdsteknik inom sektorn. 
Insatserna har lett till att främja den digitala delaktigheten hos medborgarna, höja patientsäkerheten och 
arbetsmiljön för medarbetarna.   

 
Övriga resultat 
Övriga resultat som mäts i sektorn finns att läsa om i kvalitetsberättelsen och i patientsäkerhetsberättelsen. 
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Årscykel för sektorns kvalitetsarbete 

 

 

Hur sektorn arbetar systematiskt går att läsa mer detaljerat i kvalitetsberättelse 2020. 

  

Årsredo-
visning 1-3

Sektorsplan, avdelning och 
enhetsplan 31 januari 

Analysdag 
januari

Patientsäker-
hetsberättelse 31 

mars

Kvalitetsberättelse 30 
april

Målrapport från 
enheterna april

Analysdag 
maj

Budgetförslag
5-6

Delårsbokslut
8-9

Målrapport från 
enheterna aug

Analysdag 
september

Kvalitetsresultat 
okt/nov

Budget 
fastställs

Analysdag 
november

Ekonomi-
resultat 12-1

Resultat-
uppföljning/målrapport 

från enheterna
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Resultat och analys utifrån politisk 

måluppfyllelse 2020 
Utifrån de tolv politiska målen fokuserar sektorn på fyra av dessa.  

Måluppfyllelsen redovisas enligt en tregradig färgskala. 

Hög måluppfyllelse   

Godkänd måluppfyllelse   

Låg måluppfyllelse   
 

För att nå hög måluppfyllelse och ”grön” nivå ska indikatorer vara i den övre kvartilen bland jämförande 
kommuner (de 25 % bästa) i riket. Godkänd måluppfyllelse ”gul” nivå är mellersta kvartilen (de 50 % mellersta) 
i riket och låg måluppfyllelse och ”röd” nivå är i den nedre kvartilen (de 25 % lägsta i riket). Finns ingen 
nationell jämförelse ska resultatet vara enligt kommunens beslutade mål nivå. De relativa målnivåerna har 
kompletterats med absoluta målnivåer där det är möjligt eller meningsfullt. 

Finns inget resultat eller färg utsatt i redovisningen, då finns det inget resultat ännu eller inget nationell 
färdigställt mål nivå för färgsättning.  

2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och social 

hälsa samt motverka missbruk och utanförskap 

Indikatorer Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Målnivå Målnivå Målnivå Källa 

Placeringar antal, vuxna 

missbrukare 

6 st i 
december 
2-6/månad 

8 st <15 16-29 >30 Egen 
mätning 

Köp av vård för vuxna med 

missbruk, andel % 

34,2% (2019) 62,9% (2018) 25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

SCB 

34,2% (2019) 62,9% (2018) <25% 25-50% >50% Egen 
mätning 

 

Placeringar vuxna 

Resultat: 

• I nyckeltalet för måluppfyllelse ingår bara köp av vård och antal vuxna placeringar kring missbruk. 
Insatserna kring vuxna handlar också om psykisk ohälsa, våld i nära relationer och konsultvård.  

• Antal placeringar har minskat. 

• 2020 års resultat publiceras först i juni 2021 för andel köp av vård för vuxna missbrukare. 
Analys:  

• Totalt för alla placeringar kring vuxna har det varit en ökning från årets början till årets slut.  Antal 
placerade vuxna missbruk har varierat mellan två och sex ärenden per månad. December månad 
slutade på sex ärenden.  

• Trenden är att missbruk ökar under sommaren och vi behöver en mer inkluderade öppenvård som har 

tydliga uppdrag i vad det är för insatser som ska utföras.  
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5. Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, hälsofrämjande och hållbar 
omsorg med inflytande över sin livssituation 

Indikatorer Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Målnivå Målnivå Målnivå Källa 

Brukarbedömning särskilt boende - 

helhetssyn 

84% 81% 25% (övre 
kvartilen) 

50%  25% (lägsta 
kvartilen) 

Socialstyrel
sen 

84% 81% >86% 77-86% <77% Egen 
mätning 

Brukarbedömning hemtjänst – 

helhetssyn  

82% 88% 25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

Socialstyrel
sen 

82% 88% >94% 87-94% <87% Egen 
mätning 

Brukarbedömning LSS – helhetssyn  81% 90% >84% 61-84% <61% Egen 
mätning 

Antal brukare/kunder som erhållit 

förenklad handläggning 

50 beslut Ingen 
mätning 

>10 10-5 <5 Egen 
mätning 

 

Resultat: 

• Resultatet för den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen visar att särskilt boende höjt 

sitt resultat till 84 procent från 81 procent, medan hemtjänsten sänkt från 88 procent till 82 procent. 

Hemtjänsten ligger lägst i länet och bland de 25 procent i riket med sämst resultat. 

• LSS verksamheten har också sänkt resultatet på helheten men det är inte samma verksamheter som 

sammanställs och jämförs mellan åren. 

• 50 beslut har gjorts över förenklad handläggning under 2020 vilket innebär att målet är väl uppfyllt. 

 

Analys 

• När brukarundersökningen skickades ut till kunderna i hemtjänsten mellan mars-maj var det mycket 

vikarier som jobbade, på grund av hög sjukdom hos personalen. Detta påverkade resultatet då många 

olika vikarier besökte våra kunder. Detta påverkar också personalkontinuiteten som fortfarande är i 

genomsnitt 19 personer under en 14 dagarsperiod som besöker våra kunder. Helhetsbedömningen 

påverkas av de andra indikatorer som mäts bland annat trygghet och inflytande som har lägre resultat. 

Hemtjänstens resultat på 82 procent nöjdhet är i jämfört med riket och kunder i hemtjänsten är 

överlag mycket nöjda i riket.  

• I hemtjänsten är det numera mycket manliga anställda både ordinarie och vikarier vilket kan tänkas 

vara bra. Kunderna däremot är inte alls nöjda med detta och säger ifrån sig hjälpen.    

• 55 procent av personalen är av manligt kön och 45 procent av dessa är av utländsk härkomst. Tyvärr 

har flera av dessa brister i det svenska språket vilket också leder till ett lägre resultat. 

• LSS brukarundersökning är inte nationell utan egen mätning. I den egna mätningen kan det variera 
mellan åren vilka insatsers som mäts. Under 2021 är det andra insatser än 2020 som läggs ihop i 
helhetsbedömningen, då resultat inte erhållits av alla insatser som skickats ut. Resultatet har sänkts 
något till 81 procent från 90 procent. 
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6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarnas och lokala 
arbetsmarknadens behov 

Indikatorer Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Målnivå Målnivå Målnivå Källa 

Andel sjukfrånvaro i sektorn totalt 11.50 10,69% 25% (övre 
kvartilen) 

50%  25% (lägsta 
kvartilen) 

SKL 

11,50 10,69% <6% 6-8% >8% Egen 
mätning 

Hållbart medarbetarskapsindex 

(HME), Ledarskap, motivation, 

styrning totalt 

Inkl. IFO 66 
Exkl. IFO 75 

Inkl. IFO 71 
Exkl. IFO 76 

25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

SKL 

Inkl. IFO 66 
Exkl. IFO 75 

Inkl. IFO 71 
Exkl. IFO 76 

>80 69-80 <69 Egen 
mätning 

Arbetsmiljöindex 64 65 >85 60-85 <60 Egen 
mätning 

 

Resultat: 

• Sjukfrånvaron totalt 11,50 procent, något högre än totalen 2019. Kortfrånvaro 7,39 och långfrånvaro 

4,11 procent.  

• HME resultatet har sjunkit från 71 till 66. 

• Arbetsmiljöindex visar i stort sett lika som föregående år. 

Analys:  

• Sjukfrånvaron för både kort och lång frånvaro har varit hög i april och maj på grund av den rådande 

pandemi men har varit låg under juni, juli och augusti för både kort och lång frånvaro, därefter har den 

ökat igen. Totalen ligger den ändå i stort sett som tidigare år. 

• Sjukfrånvaron beror till största delen på den pandemin då personal varit sjuka men även för att de 

måste stanna hemma vid minsta symtom och när de har en närstående som varit sjuk. Sjukfrånvaron 

har inte varit högre totalt än det varit tidigare år. 

• HME resultatet för sociala sektorn har sjunkit på grund av att individ och familjeomsorgen med ett lågt 

resultat finns med i resultatet för sektorn från 2020. Resultatet visas både inklusive och exklusive IFO, 

för att jämförelsen med föregående år ska visas. Det är inklusive IFO som är resultatet för 2020. 

• Arbetsmiljöindex visar att det är om medarbetarna har energi kvar efter arbetets slut som är lågt och 
som drar ner resultatet. 
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Viktiga händelser under 2020 
Sektorn har under 2020 fokuserat på systematiska uppföljningar av verksamheterna när det gäller både 

ekonomi och kvalitetsresultat. Genom regelbundna möten med enhetscheferna har verksamheterna 

utvecklats. Sektorn har påbörjat arbete med att införa kvalitetsledningssystem inom den övertagande 

verksamheten individ och familjeomsorgen samt öppenvården. Nya kvalitetskriterier har infört inom särskilt 

boende. 

Året har i mycket präglats av effektiviseringar inför 2020, ny organisation med övertagande av individ- och 

familjeomsorgen, öppenvården, placeringarna inom individ och familjeomsorgen, heltid som norm samt den 

pågående pandemin.  

Organisationsförändring 

Utifrån beslut om en omorganisering har individ- och familjeomsorgen (IFO) samt öppen vården flyttats över till 

sociala sektorn. Inom myndighetsavdelningen har två arbetsgrupper slagits samman vilket har medfört att nya 

arbetssätt, samverkansgrupper, rutiner och riktlinjer som har påverkat verksamheten och genom det 

arbetsmiljön och ledning. Öppen vårdens verksamheter inryms i avdelningen funktionshinder och stöd.  

Det finns behov att utifrån utvärdering att ta ett omtag av det som bestämdes inför 2020 och fortsätta på det 
som beslutades för att kunna omsätta det i det i verksamheten. 
 

Pandemin 
Den rådande pandemin har påverkat verksamheterna både negativ och positivt.  
Den digitala mötesstrategin har påverkat verksamheterna till största delen positivt, tillgängligheten, närhet 
samt minskad restid till och från möten. Stora utbildningsinsatser som varit har gällt hygien och hur man 
minskar smittspridning har genomförts både digitalt samt i verksamheterna. 
Övriga utbildningar som planerats för medarbetarna har minimerats och vilket kan få konsekvenser på sikt. 
Dock saknar många de fysiska mötena. De fysiska mötena bidrar till mer spontana reflektioner och idéer. 
 
Arbetaplatsträffar har ersatts med reflektionstid för medarbetarna för att trygga dem i rådande pandemin. 
Digitala informationsmöten med sektorns alla medarbetare samt chefer för att sprida information och besvara 
frågor i ett led att trygga upp i verksamheterna.  
 
En avdelning på korttidsboendet har halverats under mars-maj på grund av att en avdelning gjorts om till en 
Corona avdelningen, ifall det skulle ha uppkommit ett ökat behov av covid-19 platser från sjukhusen.  
Edshult plomberade en avdelning tillfälligt på grund av minskat behov av platser. Avdelningen kommer att 
öppnas upp med special inriktning under januari 2021. 
 
Öppna förskolan stängdes också ner med anledning av covid-19 efter beslut från krisledningen i mars månad 
2020. Den öppnades upp igen 31 augusti men tvingades tyvärr åter stänga den 19/11 då pandemin återigen tog 
fart. Under tiden som det varit stängt har medarbetarna arbetat i annan verksamhet.  
 
De ökade kostnaderna för skyddsutrustning och tillsättande av extra personal har kompenserats i stort sett fullt 
ut med statsbidrag för covid-19. 
 
Två särskilda boende har drabbats av covid-19 vilket har lett till ökad arbetsbelastning relaterat till en ökad 
sjukfrånvaro, många vikarier, speciell kohortvård och ett ökat tryck på alla medarbetare. 
 

Placeringar 
Inför 2020 fick sektorn mindre medel i budget för placeringar vilket har resulterat i att verksamheten gått med 
ett stort underskott. Kartläggningar och en plan har gjorts under året för att se om placeringar kan avslutas. 
Flertalet ärenden är av sådan karaktär att de inte kommer att kunna avslutas och det behövs därmed mer 
resurser. 

 
Kommunen har individer/familjer som inte är välfungerande och behöver mycket hjälp av socialtjänsten och 
öppenvårdens familjeteam arbetar med hemmaplanslösningar för att de individer/familjer i behov så att de 
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kan få stöd i att klara sig själva eller med stödinsatser från kommunens familjeteam, detta är även i ett led att 
minska placeringar likaså missbruksenheten. 
 
Socialtjänsten möter även andra kulturer genom flyktingmottagningen som gör att samhällets i stort möter nya 
utmaningar att hantera för att säkra barns uppväxtmiljö. Föräldrar och barn har helt andra bakgrunder och 
uppväxtförhållanden än vad socialtjänsten i Leksand har varit vana vid att möta och arbeta med.  
 

Heltid som norm  
Heltid som norm har 2019 införts på Limsjögården och inom hemtjänsten och det visar sig vara kostsamt. Båda 
enheterna har gått med underskott under året på grund av heltid som norm. Alla tjänster som utlyses måste 
utlysas som heltid.  
 

Statsbidrag  
Sektorn har kunnat söka och har erhållit olika statsbidrag för att bland annat stärka bemanning inom barn och 
ungdomsvården och stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa genom att bemanna upp 
verksamheten. 
Habiliteringsersättning har även sökts under året inom daglig verksamhet LSS. Huruvida det går att söka 
statsbidrag 2021 är inte fastställts. 
Även statsbidrag för att motverka isolering av äldre, motverka isolering av de med demenssjukdom, god och 
nära vård, kompetensutvecklingsinsatser och rehabiliteringsinsatser inom hälso- och sjukvården samt andra 
medel för utbildningsinsatser har erhållits för att höja kvaliteten och självständigheten genom att bland annat 
att stärka upp med mer personalresurser och förbereda arbetet med nära vård. Vissa medel har inte på grund 
av pandemin kunnat användas fullt ut och kommer att sändas tillbaka till Socialstyrelsen. 
 

Välfärdsteknik  

Sedan flera år tillbaka har flera IT satsningar gjorts för att öka digitaliseringen och välfärdsteknik inom sektorn. 
Insatserna har lett till att främja den digitala delaktigheten hos medborgarna och höja patientsäkerheten och 
arbetsmiljön för medarbetarna.   
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Planering 2021 

Vision 2025 
”Det är lätt att leva i Leksand, en kommun med 18 000 invånare. 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. 

 

Mål och indikatorer 2020 och 2021 
Utifrån visionen har kommunfullmäktige beslutat om 10 mål som gäller för 2020 och 2021.  

 

1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet. 

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

missbruk och utanförskap.  

3. Höja måluppfyllelsen hos eleverna i våra skolor. 

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

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

över sin livssituation. 

6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarens och den lokala arbetsmarknadens 

behov. 

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

friluftskommuner – med fokus på barn och unga.  

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

och tillgänglighet. 

9. Skapa förutsättningar för fler bostäder och företag genom strategisk planering och utveckling av mark och 

infrastruktur i hela kommunen. 

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

 

Utöver mål och indikatorer har den politiska organisationen beslutat om fem fokusområden: 

Hög kvalitet i grundskolan, LSS, miljö i samhället, arbetsmiljö samt digitalisering 
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Sektorns indikatorer för de politiska målen 2021 

 

 

 

  

Målnivå Målnivå Målnivå Källa

Placeringar antal, vuxna missbrukare <15 16-29 >30
Egen 

mätning

25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen)
SCB

<25% 25-50% >50%
Egen 

mätning

2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och 

social hälsa samt motverka missbruk och utanförskap

Köp av vård för vuxna med missbruk, andel %

Målnivå Målnivå Målnivå Källa

25% (Övre 

kvartilen) 
50%

25% (Lägsta 

kvartilen) 

Socialstyr

elsen

 >86% 77-86%  <77%
Egen 

mätning

25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen) 

Socialstyr

elsen

>94%
87-94%   <87%

Egen 

mätning

Brukarbedömning LSS-helhetssyn  >84% 61-84%  <61 %
Egen 

mätning

Antal brukare/kunder som erhållit förenklad 

handläggning
>10 10-5 <5

Egen 

mätning

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

hållbar omsorg med inflytande över sin livssituation

Brukarbedömning särskilt boende-helhetssyn

Brukarbedömning hemtjänst-helhetssyn (inkl 

LOV)

Målnivå Målnivå Målnivå Källa

25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen)
SKL

<6% 6-8% >8%
Egen 

mätning

25% (Övre 

kvartilen)
50%

25% (Lägsta 

kvartilen) 
SKL

>80 69-80 <69
Egen 

mätning

Arbetsmiljöindex >85 60-85 <60 
Egen 

mätning

6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarnas och den 

lokala arbetsmarknadens behov

Andel sjukfrånvaro i kommunen totalt

Hållbart medarbetarskapsindex (HME) 

Ledarskap/motivation/styrning totalt
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Arbete med att nå politisk måluppfyllelsen 2021 

 

Mål 2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och social hälsa 

samt motverka missbruk och utanförskap 

Kartläggning av alla placeringar har gjorts och en plan görs kontinuerligt för att personerna ska kunna avsluta 
placeringar som är möjliga. 

Öppenvården behöver utveckla sitt arbetssätt och arbetsmetoder för att möta upp de behov som finns runt 

missbruk. 

 

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

omsorg med inflytande över sin livssituation 

Brukarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhället har blivit en allt viktigare fråga för 
kommunen dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle.  
Inom sektorn ska alla brukare/boende/kunder ha en aktuell individuell genomförandeplan som säkerställer 

inflytande och delaktighet och den ska innehålla konkreta mål. Dialog med brukare och anhöriga ska 

prioriteras. Nya scheman ska införas där färre personal går till respektive kund för att få en bättre 

personalkontinuitet.  

Mer samverkan mellan enheter och verksamheter inom och utom kommunen för att utveckla sektorns 

verksamheter. Enhetscheferna vid hemtjänsten ska prioritera det ”första kunden besöket” för att ha en direkt 

kontakt med kunderna och höra deras önskemål och behov. 

Språktester ska genomföras på vikarier vilket inte varit tillfredställande under pandemin. 

Utbildning för personalen, vilket har varit eftersatt på grund av den pandemin.  

 

För att öka kvaliteten i verksamheterna, öka patientsäkerheten, öka delaktigheten och öka tryggheten för både 

brukare/kunder och medarbetare kommer den välfärdstekniska utveckling som påbörjats sedan flera år att 

fortsätta utvecklas.  

LSS verksamheten kommer att arbeta vidare med den insats som inte fått resultat eller den insats som fått ett 

lågt resultat och analyserar vad detta beror på för att kunna förbättra verksamheten. 

 

Uppföljning sker kontinuerligt under året eller efter behov och resultatet mäts i årlig enkät via Socialstyrelsens 

brukarundersökning.  

 

Biståndshandläggarna ska informera kunder via fysiska möten samt via webben att möjlighet finns att söka 

förenklad handläggning. 

 

Mål 6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både medborgarna och den lokala 

arbetsmarknadens behov 

Sektorn kommer att ge enhetschefer strukturerad information och tidsplaner, årsplaneringar samt avsätta 

medel för utbildning som det finns behov av. 

Sektorn kommer att arbeta med att medarbetarna har ett bra och rättvist schema. Det ska finnas tid för dialog, 

planering och utveckling. Detta genom att ge förutsättningar för planeringsdagar med utvecklade och 

inspirerade tema som innehåll. 

PowerBI är ett uppföljningsprogram i vilket alla chefer lättare kan följa upp bland annat kort och lång frånvaro. 

Alla enheter ska fortsätta det påbörjade arbetet med sunt arbetslivs olika modeller och OSA kollen kring 
arbetsmiljö som inte gjorts fullt ut på grund av pandemin. 
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Sektorns utmaningar 2021 
 

Missbruksarbetet  

Individ och familjeomsorgen tillsammans med öppenvården har tagit fram ett styrdokument som ska belysa 

hur samverkan ska ske mellan enheterna, vilka rutiner som behövs och vilka behov som finns. 

 

Kvaliteten i verksamheten 

Kvalitetskriterierna inom särskilt boende kommer att följas upp noggrant för att samma arbetssätt ska råda i 
alla särskilda boenden.  
Kvalitetskriterier inom ordinärt boende är påbörjad och kommer att avslutas under våren. 
 
Under 2021 kommer det att vara extra fokus på demens i hemtjänsten.  
Alla nya vikarier ska genomgå ett språktest, vilket leder till att det går att utläsa om personen kan läsa och 
förstå skrift samt skriva allt för att öka patientsäkerheten och kundnöjdheten. 
 

Flytt från Limsjögården 

Nytt äldre boende i Tibble och flytten dit under december 2021 kommer att vara en stor utmaning. Under 
hösten måste all övrig verksamhet flytta ut från Limsjögården var de ska flytta till är ej klart i rådande stund. 
 

Utbildningstappet 2019–2020 – komma i kapp med kompetensutveckling 
En kompetensplan är framtagen för 2021–2023. 

Ej finansierade budgetposter (placeringar och heltid som norm) 

Det kommer att behövas medel för heltid som norm i sektorns budgetram gällande alla andra verksamheter 

om heltid som norm ska fortsätta att genomföras på ca 10 mnkr. 

Eftersom sektorn fick avdrag i budget inför 2020 och realistiskt finns få möjligheter att avsluta flertalet av de 
placeringar som redan finns och att det tillkommer nya placeringar är detta en utmaning då sektorn gick in i 
2021 med en ofinansierad budget för placeringar på 5 mkr. Verksamheterna kommer att fortsätta arbetet för 
att få till hemmaplans lösningar. 

I och med flyktingmottagandet, med föräldrar och barn vilka har helt andra bakgrunder och 
uppväxtförhållanden än vad socialtjänsten och öppen vården i Leksand har varit vana vid att möta och arbeta 
med. Många av dessa nya kulturer leder till ”nya” utmaningar att hantera bland annat att säkra barns 
uppväxtmiljö.  

Regeringens ”äldre satsning” 

Sektorn har flertalet förslag på hur äldreomsorgen ska utvecklas under 2021.  Då inga medel avsatts i ramen för 

de öronmärkta statsbidragen gällande satsningen inom äldre kommer detta att bli svårt. 

 

Bemanningsenheten 

Inför 2021 tar sociala sektorn över bemanningsenheten och omdisponerar den till ett bemanningscenter för 
endast den sociala sektorn. Bemanningsassistenterna läggs ihop med övrig administration. Poolen och 
timvikarierna ligger under ordinärt boende. Nya rutiner och arbetssätt kommer införas. 
 

Nära vård 

En styrgrupp är utsedd av länschefsnätverket att arbeta med nära vård, start med gemensam målbild och 
färdplan för nära vård i Dalarna kommer ske genom en kickoff den 12 februari 2021. 
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Ökat antal äldre 

Sektorn har en stor utmaning då antalet äldre ökar i kommunen och prognosen visar att fler kommer att ha 
behov av insatser. Prognosen visar även att de medborgare som är i arbetsför ålder minskar. Det är därför 
viktigt att ta tillvara den personal och kompetens som finns i kommunen samt att hitta nya lösningar för att 
bevara patientsäkerheten och kvaliteten i verksamheterna.  

 

Förvaltningens fokusområde för att nå de politiska målen 
Utifrån förra årets resultat, den politiska viljeinriktningen, mål och de utmaningar vi står inför är förvaltningens 
fokusområden för 2021 följande; LSS, hög kvalitet i grundskolan, arbetsmiljö, miljö i samhället och 
digitalisering. Då ingen tydlig riktning getts över vad fokusområdena ska innehålla så beskrivs nedan de olika 
områdena inom sektorn. 
 
Fokusområde 2021 LSS 
Under 2021 ska extra fokus läggas på LSS-verksamheten för att skapa en ökad och bredare förståelse för hur 

sektorn jobbar idag och hur framtiden ser ut. Detta för att lägga grunden för en framtida målbild där en 

verksamhet som passar fler brukare utefter varje enskilds intresse och förutsättningar.  

LSS verksamheten i kommun består av gruppboenden, daglig verksamhet, personlig assistans, korttidsvistelse, 
korttidstillsyn, kontaktpersoner, ledsagarservice och avlösarservice. Många av brukarna som har insatser har 
hög medelålder.  
 

Fokusområde 2021 Digitalisering 
En strategiplan finns framtagen för sektorn gällande digitalisering utifrån att arbetet runt digitalisering och 
välfärdsteknik inom sektorn har pågått sedan flera år tillbaka och fortsätter att utvecklas men långsammare. En 
anledning är att sektorn blev av med medel avsatta för en digitaliseringsledare, annan orsak är den rådande 
pandemin som stannat upp utvecklingen. Sektorn kommer under 2021 att se till att det ändå finns en 
välfärdstekniker och larm ansvarig för att säkra upp verksamheten samt höja patientsäkerheten. 

 
Fokusområde 2021 Arbetsmiljö 
Under pandemiåret har arbetet med de planerade arbetslivsutbildningarna pausats, dessa utbildningar 
kommer att prioriteras och alla enheter har tagit fram en risk- och handlingsplan inför 2021 där de beskriver 
hur de tillsammans ska arbeta med arbetsmiljön 2021. 

 

Budgetram 2021 
Sociala sektorns budgetram 2021 är justerad till 360 273 tkr från (363 100 tkr). Justeringen gäller tillägg för 
bemanningsenheten som överflyttats till sektorn med 2 004 tkr och avdrag för kost som flyttas centralt med 
9 967 tkr. 
 
 

Framtida prognoser 
Pandemin har påverkat både ordinärt och särskilt boende under 2020 och prognoser har blivit svår att göra då 
underlaget har varierat.  
 
Utfallet mellan 2019-nov 2020 är att de yngre under 64 år har minskat med 65 personer och de över 65 år har 
ökat med 58 personer. 
 
Prognoserna utgår från individdata och det konsumtionsmönster som varit föregående år. Individdata och 
konsumtionsmönster (utförda timmar eller belagda dygn i respektive åldersgrupp) skrivs fram med 
kommunens senaste befolkningsprognos i ålder och kön. 

Denna prognos förutsätter att den kommande ökade befolkningen också har behov av hemtjänst och särskilt 
boende och att sektorn arbetar på samma sätt i verksamheten som tidigare. 
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Kommunens största utmaning är att klara framtida kompetens och medarbetareförsörjning. Konkurrensen 
hårdnar gällande arbetskraft och kompetens, samtidigt som efterfrågan och behovet ökar framförallt inom 
äldreområdet. Kommunens prognos över befolkningen är att den kommer att öka med 787 personer mellan 
2020–2033. Den äldre befolkningen prognostiseras öka med 509 personer över 65 år mellan åren 2020–2033. 
De över 80 år motsvarande period ökar med 850 personer och över 85 år 563 personer. 
 
Åldersgruppen 65 år och äldre är ca 28 procent och kommer att öka till 30 procent 2033 av den totala 
befolkningen i kommunen. Det är ingen självklarhet att dessa personer kommer att ha behov av insatser, men 
den genomlysning som görs årligen visar att ca 20 procent av de som blivit 65 år och äldre har behov av 
insatser per år. I åldern mellan 80–84 år har det varit 36 procent som haft insatser och för de över 85 år har det 
varit 78 procent. Totalt är det runt 1000 unika personer som varje år erhåller insatser inom vård och omsorg. 
Personerna kan dessutom ha flera insatser utöver hemtjänst såsom trygghetslarm och korttidsboende.  

 

Prognos över ökningen av 65 år och äldre i Leksand 2019–2033 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Prognos över ökningen av 80 år och äldre i Leksand 2019–2033 
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Prognos över ökningen av 85 år och äldre i Leksand 2019–2033 

 

 

 

Prognos behov särskilt boende platser 2019–2032 

 

Enligt senaste prognosen kommer behovet av platser inom särskilt boende att öka de kommande åren med 
totalt 94 platser fram till 2032, vilket är i genomsnitt en ökning med 6 platser per år fram till 2027 därefter ser 
vi en större ökning fram till 2032.  

 

Prognos behov av hemtjänsttimmar i egen, extern, nattimmar och ledagartimmar2019–2032

 

Prognosen baseras på att det inte råder en pandemi och att hemtjänsten kommer tillbaka till normalt läge. 
Enligt prognosen kommer timmarna att öka fram till 2032 med 53 000 timmar och följer den 
befolkningsutveckling som är framtagen. Timmarna ökar runt 3000–3500 timmar per år fram till 2026 därefter 
beräknas de öka ytterligare mellan 4000–7000 timmar per år. 
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Organisation 

 

Sociala sektorn 

Från januari 2021 kommer sektorn att ha två avdelningar. Avdelningen äldreomsorg (ÄO), här ingår ordinärt 
boende, särskilt boende, hälso- och sjukvård (HSR) samt uteadministrationen. Avdelningen myndighet, 
funktionshinder och stöd, här ingår biståndshandläggning SOL och LSS, IFO, LSS verksamheten, social psykiatrin, 
öppenvården och systemadministration. 
Under socialchef finns två avdelningschefer och en verksamhetsutvecklare och det sammanlagda antalet 
medarbetare inom sektorn är 550 stycken.  

 

Äldreomsorgen 

Särskilt boende består av fem enheter, ordinärt boende har fyra hemtjänstgrupper, nattpatrull, 
korttidsboende/växelvård och en dagverksamhet för dementa. Organiserat under äldreomsorgen finns även, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR), projektledare för nytt 
boende på Tibble och administration. Bemanningsenheten har vid årsskiftet flyttats över till sektorn med 
bemanningsassistenter och poolen med undersköterskor. Hälso- och sjukvårdsenheten består av tre delar, 
hemsjukvård, särskilt boende och rehabilitering. Avdelningschefen har även uppdraget som verksamhetschef 
enligt hälso- och sjukvårdslagen.  

Myndighet/Funktionshinder & stöd 

Under myndighet finns individ och familjeomsorgen verksamhet, biståndshandläggare för äldre omsorgen och 
LSS/socialpsykiatrin samt övrig administration med systemförvaltning. Funktionshinder och stöd består av LSS, 
boendestöd, social psykiatrin och öppenvården, vilken består av ungdomsmottagningen, öppna förskolan, 
familjerådgivningen, familjeteamet, Haga missbruk och anhörigstöd.  
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Verksamhetsbeskrivning 2021 

Äldreomsorg 

 

Särskilt boende  

Kommunen ansvarar för särskilda boenden för äldre. Det innebär en bostad med service och omvårdnad 
dygnet runt. Boendet erbjuder hjälpinsatser utifrån individuella biståndsbeslut som behövs i det dagliga livet 
samt hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå. Det finns fem särskilda boenden i kommunen, 
med sammanlagt 172 lägenheter. Boendena är Björkbacken med 23 lägenheter. Limsjögården 27 lägenheter, 
Solhem 32 lägenheter, Tibble 27 lägenheter och Edshultsgården 66 lägenheter.  

 

Ordinärt boende 
Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet. Behovet av hjälp avgör 
vilka insatser som är aktuella och hur hjälpen ska utformats. Hemtjänstens insatser delas in i omvårdnads- och 
serviceinsatser. Personlig omvårdnad avser de insatser som behövs för att tillgodose fysiska behov. Det innebär 
bland annat hjälp med att äta, dricka, klä sig, förflytta sig och sköta sin personliga hygien. Serviceinsatser är 
framförallt till för personer över 75 år som behöver hjälp med vanliga hushållssysslor såsom städ, tvätt, ren 
bäddning, inköp och social samvaro. Kunderna kan även ansöka om förenklad handläggning utan beslut t.ex. 
inköp och hjälp med stödstrumpor. 

Medarbetarna inom hemtjänsten tillhör Leksands hemtjänst. Områdena är uppdelade i Norra 1, norra 2, södra 
1, södra 2.  Utöver hemtjänst erbjuds även nattpatrull, dagverksamhet, anhörigstöd, korttidsvård och växelvård 
vilket är till för att ge möjlighet till återhämtning för de äldre eller avlastning för närstående.  

Under 2020 har det varit 230 kunder i början av året och 205 kunder i slutet av året som fått hjälp av 
hemtjänsten i egen regi. När en person fått beslut om hemtjänst kan denne välja utförare, Leksands kommun 
eller extern utförare. Den externa utföraren har haft i genomsnitt 60 kunder per månad under 2020. 

Korttidsboendet finns till för de personer som i vanliga fall bor hemma och som under en period inte kan vistas 
i hemmet. Korttidsboendet innefattar även växelvård som innebär att kunden bor hemma ett visst antal veckor 
och på avdelningen ett visst antal veckor, till exempel 2 veckor hemma och 2 veckor på avdelningen.  

Leksands kommun erbjuder en dagverksamhet för personer med demensdiagnos som bor kvar i sitt ordinarie 
boende.   

 

Hälso- och sjukvården och rehabilitering (HSR)  

Kommunen skall erbjuda en god hälso- och sjukvård till äldre och funktionshindrade personer inom särskilda 
boendeformer och dagverksamheter i kommunen. Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar upp till 
sjuksköterskenivå och innefattar även arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.  
 
Kommunen har även ansvar för all hemsjukvård samt hembesök vilket innebär att personer som inte kan ta sig 

till vårdcentralen på egen hand eller med stöd, istället kan få hjälp i hemmet. 
 

MAS, MAR och VC 
Inom sektorn finns också en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och en medicinskt ansvarig inom 
rehabilitering (MAR) som ansvarar för att verksamheten svarar upp mot lagens krav tillsammans med 
verksamhetschef (VC) inom hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Administration 

Assistenterna inom sektorn är fördelade inom särskilt boende, ordinärt boende, LSS, socialpsykiatrin och 
ledningsgruppen och har sina arbetsplatser ute i verksamheterna.  
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Funktionshinder & stöd 

 

LSS (stöd och service till vissa funktionshindrade) och socialpsykiatrin 

LSS-enheten utför insatser för personer enligt ”Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade” 
(LSS). Det kan vara olika former av insatser, boenden, personlig assistans, avlösarservice i hemmet, 
ledsagarservice, kontaktpersoner, korttidstillsyn, kortidsvistelse för rekreation och miljöombyte eller 
kontaktpersoner som fungerar som medmänniskor för att hjälpa till med sociala kontakter och delaktighet i 
samhällslivet. 

Idag ges insatser inom LSS till runt 95 personer.  

I Leksand finns 4 gruppboende och ett serviceboende. Dagliga verksamheter består av olika verksamheter, 
Fisken, Bakfickan, Utegruppen, Affär ´n, Servicegruppen, Konstverkstan och Eden. 
När en person fått beslut om personlig assistans kan han eller hon välja Leksands kommun som 
assistanssamordnare eller annan extern anordnare. Korttidsvistelse (korttids) skall erbjuda miljöombyte och 
rekreation så att anhöriga får möjlighet till avlastning. Korttidstillsyn (fritids) för skolungdomar över 12 år och 
som har en funktionsnedsättning skall erbjuda barn och ungdomar en meningsfull fritid och vistelse inom 
verksamheten. Utifrån biståndsbeslut kan även insatser som kontaktpersoner beviljas. Ledsagarservice 
innefattar ett stöd till och från personliga aktiviteter. Avlösarservice är en insats där personal avlöser i hemmet. 
Organisatoriskt under LSS verksamheten ligger även boendestödsteam och dagverksamhet inom 
socialpsykiatrin. Verksamheten inriktas på att ge stöd i hemmet åt personer som har en psykisk 
funktionsnedsättning med mål att försöka att anpassa personen till ett så självständigt liv som möjligt. 
Verksamheten har runt 50 kunder. 

  

Familjeteamet  

Familjeteamet består av medarbetare som är familjeterapeuter, socionomer och familjepedagoger.  
Familjeteamet ingår som en del i familjecentralen Bönan, tillsammans med öppna förskolan, MVC, BVC och 
MBHV-psykolog. Familjeteamets huvudsakliga uppdrag består i att bedriva förändringsarbete i familjer.  
En del är uppdrag i familjer som är aktuella inom individ- och familjeomsorgen, det finns då ett beslut med 
uppdrag. Familjearbete kan vara allt från strukturerat stöd till föräldrar, till insatser i hemmet flera dagar i 
veckan bestående av föräldrasamtal och pedagogisk/praktisk vägledning i hemmet. Det kan även vara stöd i 
kontakter med andra myndigheter och medverkan på möten med exempelvis skola och BUP, umgänge som 
beviljats som insats av socialtjänsten eller tingsrätten mm.  
En annan del består i familjer som på egen hand söker råd och stöd, samtal ges då utan beslut om 
bistånd. Dessa samtal är inget pedagogiskt arbete eller behandlingsinriktade samtal och finns behov av större 
insatser kontaktas handläggare för utredning eller ansökan av stöd i form av ett uppdrag/insats från 
socialtjänsten.  
  
Familjeteamet genomför även riktade utbildningar. 
 

Haga öppenvård  

Haga öppenvårdmissbruk består av behandling, råd och stöd samt anhörigstöd.  Behandlingen bedrivs 

tillsammans med Gagnefs kommun där Leksands kommun är värdkommun. Behandlingen riktar sig till personer 

som har ett beroende, missbruk samt anhöriga vilka är 18 år eller äldre och har behov av behandling för 

alkohol, narkotika, läkemedel och/eller spel om pengar. Deltagande förutsätter biståndsbeslut från 

socialtjänsten i respektive kommun.  Råd och stödsamtal erbjuds till Leksands kommuns invånare med max 5 

samtal, därefter krävs ett beslut att fortsätta samtal på Haga.   

  

Ungdomsmottagningen  

Ungdomsmottagningen bedrivs tillsammans med Region Dalarna, kommunen ansvarar för kurator samt lokal 
och Regionen för barnmorska och läkare. Från och med hösten 2019 ingår ungdomsmottagningen i 
Ungdomshälsan. Det övergripande målet för ungdomsmottagningen är att främja ungdomars fysiska och 
psykiska hälsa samt att stärka dem i deras identitetsutveckling. Ungdomsmottagningen ska vara en lättillgänglig 
verksamhet och har ett respektfullt bemötande av unga och de individuella kontakterna med ungdomarna 
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bygger på frivillighet. Verksamheten ska utgå från ungdomarnas situation och initiativ med respekt gentemot 
deras mognad och utveckling. Ungdomsmottagningen bedriver också ett brett förebyggande arbete genom 
bl.a. samverkan med andra aktörer som exempelvis skolan.   

Ungdomsmottagningens verksamhet är ett komplement till andra samhällsinstanser så som socialtjänsten, 

vårdcentralen, skolhälsovården etc. För många ungdomar är ungdomsmottagningen den första plats där de 

söker hjälp på egen hand. Ungdomar ska kunna vända sig till ungdomsmottagningen i vilken fråga de än har och 

få hjälp, råd och stöd i det. En del ungdomar kommer på besök vid enstaka tillfälle medan andra har behov av 

fler besökstillfällen, vilket även kan leda till regelbundna besök under en längre tid eller period.   

 

Öppna förskolan  

Öppna-förskolan är en mötesplats för barn mellan 0–6 år tillsammans med förälder eller annan vuxen. Målet är 

att erbjuda barn en god pedagogisk gruppverksamhet i nära samarbete med de vuxna besökarna. 

Verksamheten främjar årstids relaterande skapande efter ålder på barnen, stor vikt läggs på fri lek. Sångstund, 

sagoläsning och avslappning till musik för de minsta barnen. Samtidigt får de vuxna möjlighet till kontakt och 

social gemenskap. Besökarna är inte inskrivna utan avgör själva när och hur ofta de vill besöka öppna 

förskolan.    
    

Familjerådgivningen  

Leksand är värdkommun i en samverkan för Gagnefs, Rättviks och Vansbros kommuner i en gemensam 

familjerådgivning.  

 

Anhörigstöd 

Leksands kommuns anhörigstöd riktar sig till den som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar 
vardagen på egen hand. Den som hjälper en närstående kan vara en familjemedlem, en vän eller en granne. 
Anhörigstöd finns för den som vårdar eller stöttar någon oavsett diagnos eller ålder. Genomför flera 
samtalsgrupper eller enskilt stöd, utbildningar och är sammanhållande i kommunens väntjänst 

 

Myndighet 

Biståndshandläggning 
Biståndshandläggarna, arbetar med sektorns myndighetsutövning inom äldreomsorgen och LSS/socialpsykiatrin 
genom att fatta beslut om vilka insatser som kan beviljas till den enskilde personen. De vanligaste formerna av 
bistånd är hemtjänstinsatser, korttidsboende och plats på särskilt boende. 

 

Individ och familjeomsorgen 
Verksamheten består av, barngruppen, ungdomsgruppen, vuxengruppen, reception och administrativa 
handläggare. De har ansvar för mottagning, utredning och beslut om insatser. De olika grupperna har varsin 1:e 
socialsekreterare som har till uppgift att bland annat arbetsleda handläggarna. Arbetsgrupperna består av 
familjehemssekreterare, familjerätthandläggare och handläggare vilka arbetar med utredning och eventuella 
insatser. 
Barngruppen ansvarar för barn utredning och insatser från 0–12 år. I arbetsgruppen finns en mottagningsdel 
samt en del vilka arbetar med utredning och eventuella insatser. Ungdomsgruppen ansvarar för utredning och 
eventuella insatser som rör ungdomar från 13 år till 20 år. Vuxengruppen ansvarar för utredning och eventuella 
insatser gällande ekonomiskt bistånd, missbruk och våld i nära relationer. 

Administrativa handläggare och systemförvaltning 

Arbetsgruppen består av en avgiftshandläggare, två systemansvariga, en receptionist och en handläggare för 
dödsbo och faderskap.  
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Förord 
Verksamhetsstöd ansvarar för frågor som är kommunövergripande. Det innebär att vi både 
leder och ansvarar för de sektorsövergripande processer som rör många. Det kan till 
exempel vara processer för ekonomi, IT eller personalfrågor. Det kan också vara att vi 
kvalitetssäkrar den ärendehantering eller kommunikation som görs, den mat som lagas eller 
att kommunmedborgaren får den hjälp de behöver. Vi har också ett demokratiskt uppdrag 
gentemot våra förtroendevalda. Vi underlättar och ser till att vi har väl fungerande 
beslutsprocesser och säkerställer att kommunmedborgaren har insyn i demokratin.  

För att klara det behöver vi leda och utveckla organisationen i samarbete med övriga 
verksamheter. Det stöd vi ger ska vara professionellt där vi använder de kompetenser vi har 
smart. Det ska vara samordnat så det ger en tydlighet för organisationen. Det vi gör ska 
skapa ett mervärde.   

Lyckas vi med vårt uppdrag möjliggör vi för organisationen att leverera den bästa servicen 
till dom vi är till för. Som medarbetare ska du varje dag ha förutsättningar för att ha en bra 
dag på jobbet! Då kan vi också ta hand om varandra, ha roligt, känna stolthet för det vi gör 
och ha tillit till varandra.  

Tack för att du som medarbetare i sektor verksamhetsstöd varje dag bidrar till detta!    

 

Leksand mars 2021 

Maria Bond 
Sektorchef verksamhetsstöd 
Leksands kommun 
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Sektorsplanens syfte 
Sektorsplanen är det styrdokument som visar hur sektorn ska nå de av fullmäktige antagna 
målen och den politiska visionen. Den utgår från den förvaltningsplan som gäller för året och 
den lagstiftning som råder för sektorn.  

Riktningen ska vara känd hos alla medarbetare. Avdelningarna inom sektorn bryter ner 
planen i sina avdelnings- och enhetsplaner. I dessa konkretiseras hur vision, mål och 
fokusområden ska förverkligas. Dessa planer är inte politiskt antagna och kan komma att 
ändras under året av verksamheterna själva beroende på hur organisationen och omvärlden 
utvecklar sig. Det ska finnas täckning i budgeten för den verksamhetsplanering som görs och 
innehållet tas upp på arbetsplatsträffar. De ligger till grund för den enskilda medarbetarens 
måluppfyllelse i medarbetar- och lönesamtal.  

Grunden i sektorns arbete är kommunens värdegrund som innebär att vi har en gemensam 
riktning, vi gör saker bättre tillsammans, vi sätter medborgaren i fokus och där varje individ 
är viktig.  
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Året som gått 
Viktigaste händelserna 2020 
2020 präglades av den pandemi som hela världen befinner sig i just nu. Stora delar av sektor 
verksamhetsstöds funktioner arbetade helt eller delvis med krisen. Sektorn lånade stundtals 
även in medarbetare från andra sektorer för att klara av den kraftigt ökade 
arbetsbelastningen. Planerad utveckling och utbildningar fick ställas in. Under en längre tid 
har delar av sektorn arbetat helt eller delvis hemifrån. De politiska sammanträdena hölls 
digitalt. Flera snabba förändringar i verksamheterna har gjorts löpande under pandemin 
såsom nya städrutiner och anställning av levande gatupratare för att uppmana turister och 
medborgare att hålla avstånd. Pandemin fortsätter in i 2021 och framöver gäller det att hitta 
det nya normala. 

Pandemin satte också kommunens säkerhetsarbete i fokus och flera delar visade sig vara 
sårbara då förvaltningen aldrig tidigare upplevt en kris som pågått under så lång tid. Därför 
gjordes organisationen kring säkerhet och beredskap om under året. Funktioner flyttades dit 
de hör hemma i vardagen och ansvaret för frågorna delades på flera funktioner för att 
minska sårbarheten.  

Under 2020 genomfördes flera omorganisationer inom sektorn. En helt ny avdelning med 
kost och lokalvård sjösattes. Bemanningsenheten decentraliserades från årsskiftet 2020/21 
och ansvaret för vikariehanteringen flyttades ut till verksamheterna i respektive sektor. 
Löneenheten flyttades vid samma årsskifte över till ekonomiavdelningen.  

Sektorn lämnade ett stor ekonomiskt överskott 2020 som till största del berodde på lägre 
personalkostnader än budgeterat till följd av vakanser, sjukfrånvaro och andra ledigheter 
som inte regleras med vikarier. Konsekvensen av det var att flera avdelningar varit 
underbemannade under kortare eller längre tid vilket får stor påverkan på sektorns arbete. 
Även flera chefstjänster har varit vakanta och rekryterats under året.  

 

Resultat 2020 – positiva och negativa avvikelser 
Sektorn har tre politiska mål som direkt berör deras verksamhet. De är: 

 Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet 
(indikatorerna ekologiskt livsmedel och andel matsvinn) 

 Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarnas och den lokala 
arbetsmarknadens behov (indikatorerna sjukfrånvaro och HME) 

 Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamhet samt 
utveckla kommunens service och tillgänglighet (indikatorerna andel webbformulär 
och e-tjänster, inkomna ärenden lösta av kundtjänst och delaktighetsindex) 

 

De områden som 2020 sticker ut positivt eller negativt är följande: 

Positiva avvikelser 2020 2019 
Minskat matsvinn 32,5 gram Ingen 

mätning 
Jag känner arbetsglädje 3,27 3,12 
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Jag är, som helhet, nöjd med min arbetsplats och arbetssituation 3,27 3,25 

 
Negativa avvikelser 2020 2019 
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel i % 18% 21% 
Jag har energi kvar att göra andra saker efter jobbet 2,81 2,75 

 
För fullständig redovisning av resultaten för 2020 se ”Mål och resultatrapport nr 3 2020”. 

 

Utmaningar framåt 
Hållbar och sund ekonomi 
För kommunen som helhet är det alltid en utmaning att få skattemedel och intäkter att räcka 
till och att de räcker till rätt saker. Majoriteten av skattemedlen går till skola, vård och 
omsorg som är kommunens huvuduppdrag. Det finns också en hel del lagstiftning och 
myndighetsutövning som intäkterna ska räcka till. De stödfunktioner som finns inom sektorn 
behöver vara så effektiva som möjligt att de ekonomiska medel som finns också nyttjas på 
ett så effektivt sätt som möjligt. Utmaningen är således även för verksamhetsstöds 
verksamheter att se till att pengarna räcker till och att de räcker till rätt saker.  

Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare 
Konkurrensen på arbetsmarknaden är stor. Det är ofta svårt att få tag i rätt kompetens, och 
det är en utmaning att behålla de bästa medarbetarna. För att vara en attraktiv arbetsgivare 
behöver arbetet fortsätta med att skapa goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö för såväl 
medarbetare som chefer. Möjligheterna till samverkan med andra kommuner, myndigheter 
och organisationer behöver ses över för att minska sårbarheten och använda samhällets 
resurser på smartast sätt.  

Krav och förväntningar på digitalisering och IT-infrastrukturutveckling 
Både medborgarna och medarbetarna har förväntningar på en digital kommunal förvaltning, 
att man ska kunna utföra sina tjänster eller arbetsuppgifter när som helst på dygnet och att 
det ska vara enkelt och gå snabbt. Det ställer krav på organisationen och att kommunen har 
den IT-infrastruktur som krävs.  

Det innebär också en digital omställning för alla medarbetare och chefer. Kraven på att 
digitalisera arbetsuppgifter och kunna hantera tekniken ökar.  

Fortsatt pandemi 
Pandemin fortsätter att hålla världen i sitt grepp och är inte över än. Det är en utmaning att 
samtidigt hantera krissituationen och att driva utvecklingen framåt med ett stort eftersatt 
utvecklingsarbete i bagaget. Det går inte att skjuta allt framåt, vissa saker kommer vara 
tvungna att hanteras. Det blir därför nödvändigt att göra rätt prioriteringar för en redan 
sliten organisation.  

Ökade krav på stödfunktioner och minskade resurser 
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Dagens arbetsliv präglas av ett högt tempo med ökade krav på effektivitet, tillgänglighet och 
resultat. Förväntningarna på chefen och vad den ska utföra ökar från både högre ledning 
och medarbetare. Gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas alltmer ut och möjligheten 
att vara tillgänglig är obegränsad.  

I takt med att kraven på cheferna ökar, ökar också kraven på stödfunktioner. Det gäller 
förväntan och krav på både operativt och strategiskt stöd. Det ökade stödet ska ges 
samtidigt som sektorns resurser minskas för att klara den ekonomiska utmaningen. Då gäller 
det att ständigt se till att använda de resurser som finns så smart som möjligt.  

Snabba omställningar 
Omvärlden förändras i allt snabbare takt. Det innebär snabba omställningar som ständigt 
kräver nya arbetssätt, att uppdraget löpande ses över och uppdateras, och att de 
arbetsuppgifter som görs förändras i takt med omvärlden. Det ställer krav på både 
medarbetare och chefer i sektorn, och att det finns en ständigt pågående dialog med övriga 
verksamheter. 

 

Fokus 2021 
2021 är året att fortsätta göra klart det som redan påbörjats och se till att få en hållbar 
organisation. Det är viktigt med gemensamma prioriteringar mellan sektorns avdelningar så 
att resurserna nyttjas på bästa sätt, och att samordna det arbetet med det som övriga 
sektorer gör. Fokus bör ligga på att öka samarbetet, arbeta över sektorsgränser och skapa 
ännu bättre relationer. 

Det kommer att vara viktigt att säkerställa att avdelningarna så långt det är möjligt är rätt 
bemannade för att kunna leverera enligt det uppdrag sektorn har. Det kan krävas nya 
konstellationer eller andra prioriteringar och ibland att våga tänka helt nytt.  

Sektorns fokusområden för 2021 är därför följande: 

Leksand som plats att leva, bo och verka 
 Fortsätta det påbörjade varumärkesarbetet. 
 Fortsätta arbetet med att säkra en god kompetensförsörjning. 

Miljö i samhället 
 Genomföra en kostupphandling med breddat hållbarhetsperspektiv. 
 Minska matsvinnet ytterligare. 
 Fortsätta miljöarbetet inom främst lokalvård och IT.  

 
Digitalisering 

 Fortsätta digitalisera administrativa processer enligt den prioriteringsordningen som 
sektorn kommer överens om. 

 Fortsätta digitalisera utbildningsutbudet från sektorn för att möjliggöra för chefer och 
medarbetare att genomföra anpassad kompetensutveckling. 

 Utveckla arbetet med e-tjänsteplattformen och e-kontoret. 
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Arbetsmiljö 
 Fortsätta arbetet med att förbättra arbetsmiljön för chefer och medarbetare. Fokus 

på att komma i balans efter sviterna från pandemin. 
 Bredda kundtjänstens uppdrag för att öka stödet till chefer. 
 Analysera effekterna av ett ökat hemarbete.  

Nya arbetssätt 
 Analysera nya sätt att arbeta på utifrån erfarenheter från pandemin.  
 Samarbeta och ha dialog över avdelnings- och sektorsgränser.  

 

Uppföljning 
De områden som utifrån de politiska mål och indikatorer som har ett avvikande resultat 2020 
ska fortsatt hanteras i respektive avdelning. Om avdelningen gör en bedömning att åtgärder 
inte kan genomföras ska en särskild återrapportering ske till sektorns ledningsgrupp för att 
ha möjlighet till eventuella omprioriteringar.  

I övrigt sker uppföljning av sektorsplanen i samband med de fyra prognostillfällena per år. 
Sektorsledningsgruppen kommer också löpande under året följa hur det går inom respektive 
fokusområde i sektorsplanen.
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Resultat 2020 

Politisk måluppfyllelse 
Nedan redovisas respektive kommunpolitiskt mål med tillhörande indikatorer som är kopplade till 

utbildningssektorn eller avdelningarna inom sektorn. Målnivåer på nationell nivå anges i färger kopp-

lat till kvartil om dessa har presenterats av RKA (Kolada), annars anges endast siffran i ofärgad box. 

Eftersom egna målnivåer först sattes inför 2020 redovisas inga färger på tidigare resultat för dessa 

indikatorer. 

2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fy-

sisk, psykisk och social hälsa samt motverka missbruk och utanför-

skap 

Indikatorer Resul-

tat 

2020 

Resul-

tat 

2019 

Resul-

tat 

2018 

Mål-

nivå 

Mål-

nivå 

Mål-

nivå 

Källa 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg 

i skolan 

96 % 
Ingen 

mätning 
87,5 % 

25 % 

(övre 

kvartilen) 

50 % 

25 % 

(lägsta 

kvartilen) 

SKR 

85,3 % 87 % 
Ingen 

mätning 
>90 % 70-90 % <70 % 

Egen 

mätning 

Elever i åk 4: Jag är ofta utomhus 

på rasterna 
3,91 3,89 

Ingen 

mätning 
>3,9 3,5-3,9 <3,5 ELSA 

Elever i åk 8: Känt sig nedstämd 36,4 34,6% 
Ingen 

mätning 
<15 % 15-30 % >30 % 

LUPP/eg

en mät-
ning 

Åk 1 gymnasiet som uppger att de 

dricker alkohol 
Våren 
2021 

19,2 % 34,8 % <30 % 30-40 % >40 % ELSA 

Åk 1 gymnasiet som uppger att de 

provat på narkotika 
Våren 

2021 
3,1 % 5,1 % <3 % 3-7 % >7 % ELSA 

Unga som ingår i KAA som andel 

av invånare 16-19 år 
8,9 % 7,1 % 

Ingen 

mätning 
<5 % 5-10 % >10 % 

Egen 

mätning 

 

Kommentarer/analys till resultatet: 

 I Skolinspektionens mätning våren 2020 instämde 96 % av åk5-eleverna, helt eller delvis, att 

de känner sig trygga i skolan. Det är en rejäl förbättring jämfört med våren 2018 då motsva-

rande siffra var 87 %. I den egna mätningen som sker varje år, med samma frågor som Skolin-

spektionen, har andelen sjunkit något från 2019 till 2020. 

 Elevhälsans organisation på grundskolan har utökats. De har även tagit fram ett årshjul för att 

utveckla det förebyggande arbetet avseende ökad trygghet och trivsel.  

 Socialpedagoger har anställts i grundskolan för att främja den sociala miljön på de större sko-

lorna. Alla åldrar behöver öva sig i sociala kontakter. Detta behöver övas även utanför klass-

rummet. 

 Digital anmälan och utredning av kränkningar har implementerats hos all personal i grundsko-

lan och är en naturlig del i trygghetstänkandet. 

 Arbetet med lärmiljön i grundskolan har gjort personal och elever mer medvetna om hur 

lärmiljön påverkar tryggheten i skolan. 
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 Gällande indikatorer från gymnasiet och ELSA har ett fåtal hälsobesök hållits, vilket gjort att 

det inte finns något underlag. Anledningen till detta beror bland annat på att skolsköterskan 

på gymnasiet behövdes inom Sociala sektorn under våren 2020 på grund av pandemin. Gym-

nasieeleverna bedrev fjärrundervisning större delen av vårterminen och delar av hösttermi-

nen.  

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

 

 

Åtgärder/planerade insatser: 

 Grundskolan har i sin plan ett kvalitetssäkrande arbete där bland annat elevenkäter kring stu-

dier och trygghet. Enkäterna görs per skola för att kunna hitta anpassade och lämpliga åtgär-

der. 

 Gymnasieeleverna har återigen skolförlagd undervisning vilket innebär att skolsköterskan 

kan återuppta hälsosamtalen. 

 Utbildningssektorn arbetar kontinuerligt med KAA. Under hösten är ett utvecklingsarbete in-

planerat, vilket syftar till att se över metod och modell för samverkan mellan förvaltningens 

olika aktörer. Detta arbete kommer att kopplas mot det arbete som sker gällande integration 

av vuxenutbildningen och AME/integration.  

 Från höstterminen finns även Fältassistenter anställda för att bygga broar mellan skola och 

fritid. 

 Ungdomsgården med spelklubb har kommit igång efter flytten och ska utvecklas under året. 
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3. Höja måluppfyllelsen hos elever i våra skolor 

Indikatorer Resul-

tat 

2020 

Resul-

tat 

2019 

Resul-

tat 

2018 

Mål-

nivå 

Mål-

nivå 

Mål-

nivå 

Källa 

Andel elever som klarat alla del-

prov vid nationella proven i åk 3 - 

MA 

Ingen 

mätning 
62 % 65 % 

25 % 
(övre 

kvartilen) 

50 % 
25 % 

(lägsta 

kvartilen) 

Skolver-

ket/SCB 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i 

engelska 
88,5 % 84,8 % 90,3 % 

25 % 

(övre 
kvartilen) 

50 % 

25 % 

(lägsta 
kvartilen) 

Skolver-

ket/SCB 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i 

matematik 
85,5 % 87,2 % 89,5 % 

25 % 

(övre 

kvartilen) 

50 % 

25 % 

(lägsta 

kvartilen) 

Skolver-
ket/SCB 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i 

svenska 
88,6 % ≈100 % 95 % 

25 % 

(övre 

kvartilen) 

50 % 

25 % 

(lägsta 

kvartilen) 

Skolver-
ket/SCB 

Betyg åk 6, andel (%) som uppnått 

kunskapskraven (A-E) i alla ämnen 

73,3 % 70,4 % 77,4 % 

25 % 

(övre 

kvartilen) 

50 % 

25 % 

(lägsta 

kvartilen) 

Skolver-
ket/SCB 

73,3 % 70,4 % 77,4 % 
<20 % 

från 100 

% 

>20-<40 
% från 

100 % 

>40 % 
från 100 

% 

Egen 

mätning 

Genomsnittligt meritvärde åk 6 209,3 218,9 209,2 >220 210-220 <210 
Egen 

mätning 

Elever i åk 9, genomsnittligt merit-

värde avvikelse från modellberäk-

nat värde 

-1,9 0,5 -5,3 
25 % 
(övre 

kvartilen) 

50 % 
25 % 

(lägsta 

kvartilen) 

SKR/SC

B 

-1,9 0,5 -5,3 >5 -5 till 5 <-5 
Egen 

mätning 

Meritvärde åk 9 (17 ämnen) 230,5 226,6 220,3 

25 % 

(övre 

kvartilen) 

50 % 

25 % 

(lägsta 

kvartilen) 

Skolver-

ket/SCB 

Genomsnittlig betygspoäng – elever 

med gymnasieexamen 
14,0 14,0 14,1 

25 % 

(övre 
kvartilen) 

50 % 

25 % 

(lägsta 
kvartilen) 

Skolver-

ket/SCB 

Kommentarer/analys till resultatet: 

 Under våren 2020 ställdes samtliga nationella prov inom grund- och gymnasieskola in på 

grund av pandemin. Därav kommer inget resultat för elever åk3 i matematik. 

 Att inga nationella prov hölls har sannolikt påverkat betygsättningen på lite olika sätt. Möj-

ligtvis kan det avspegla sig i betygen i svenska, matematik och engelska för åk6. Där engels-

kan har förbättrats, medan resultatet för svenska och matematik har sjunkit. 

 Ser man till åk6-elevernas resultat på helheten tyder det mesta på en flackare tendens, där 

bredden har ökat, fler elever uppnår godkända betyg i alla ämnen, men spetsen har minskat, 

sjunkande meritpoäng. 

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

Åtgärder/planerade insatser: 

 Generellt har resultaten varit goda under läsåret 2019/2020. En ökad bredd, men minskad 

spets. Grundskolan kommer att arbeta vidare, enligt plan, med stödjande, tillgänglig och in-

kluderande lärmiljö. Ett arbete som kommer att gagna samtliga elever, oavsett om det är 

stöd eller stimulans som krävs. 

 Elever som under våren har fått sämre resultat på grund av det läge som rådde kommer att 

fångas upp i undervisningen under innevarande läsår. 
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4. Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, 

kommunikation och läsning i förskolan 

Indikatorer Resul-

tat 

2020 

Resul-

tat 

2019 

Resul-

tat 

2018 

Mål-

nivå 

Mål-

nivå 

Mål-

nivå 

Källa 

Andel elever som klarat alla del-

prov vid nationella proven i åk 3 - 

svenska 

Ingen 

mätning 
65 % 72 % 

25 % 

(övre 
kvartilen) 

50 % 

25 % 

(lägsta 
kvartilen) 

Skolver-

ket/SCB 

Ingen 

mätning 
65 % 72 % 

<20 % 

från 100 
% 

>20-<35 

% från 
100 % 

>35 % 

från 100 
% 

Egen mät-

ning 

Andel barnboklån i kommunala 

bibliotek 0-17 år ** 

Maj 2021 29 % * 
Ingen 

mätning 

25 % 

(övre 

kvartilen) 

50 % 

25 % 

(lägsta 

kvartilen) 

SCB/KB 

Mäts 

helår 
49 % 

Ingen 

mätning 
>20 % 10-20 % <10 %  

Egen mät-

ning 

Antal pedagogiska dokumentat-

ioner (DUK) som kopplar till skrift-

språk, kommunikation och läsning 

0,26 0,41 
Ingen 

mätning 
>6 2-6 <2 

Egen mät-

ning 

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

Kommentarer/analys till resultatet: 

 Under våren 2020 ställdes samtliga nationella prov inom grund- och gymnasieskola in. Därav 

kommer inget resultat för elever åk3 i svenska. 

 Antalet genomförda DUK:ar har ökat påtagligt från 2018, snitt på 1,1 DUK/barn till 3,3 

DUK/barn under 2019. Antalet DUK:ar som specifikt är kopplade till skriftspråk, kommunikat-

ion och läsning kommer att mätas senare under hösten. Överlag har olika förskolor kommit 

olika långt i arbetet och för vissa enheter kan målnivåerna upplevas som väldigt ambitiösa. 

 Antalet gjorda DUK:ar sjönk skarpt i och med Corona-situationen. Dels pga. omställningen, 

dels pga. kontinuiteten bland barn och personal påverkades av sjukdomar. 

Åtgärder/planerade insatser: 

 Arbetet med DUK:ar ingår i förskolans plan kring det systematiska kvalitetsarbetet. Skolled-

ningen arbetar systematiskt med att pedagogerna kontinuerligt ska utveckla det systema-

tiska kvalitetsarbetet. I det planerade utvecklingsarbetet kan DUK:arna ersättas med andra 

former av dokumentation. 

 Grundskolan arbetar med ett utvecklingsarbete med skolbibliotekarierna. Vi vill utöka 

skolbibliotekariernas kompetens att bli en ännu bättre pedagogisk resurs i skolorna för att 

främja språkutveckling genom läsning och skrivning. 
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6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetar-

nas och lokala arbetsmarknadens behov 
Indikatorer Resultat 

2020 

Resultat 

2019 

Resultat 

2018 
Mål-

nivå 

Mål-

nivå 

Mål-

nivå 

Källa 

Andel sjukfrånvaro i kommunen to-

talt 

8,54 
5,26 kort 

3,28 lång 

8,5 7,73 
25 % 
(övre 

kvartilen) 

50 % 
25 % 

(lägsta 

kvartilen) 

SKR 

8,54 

5,26 kort 
3,28 lång 

8,5 7,73 <6 % 6-8 % >8 % 
Egen mät-

ning 

Hållbart medarbetarskapsindex 

(HME), Ledarskap, motivation, 

styrning totalt 

79 79 80 

25 % 

(övre 
kvartilen) 

50 % 

25 % 

(lägsta 
kvartilen) 

SKR 

79 79 80 >80 69-80 <69 
Egen mät-

ning 

Arbetsmiljöindex 66 65 
Ingen 

mätning 
>85 60-85 <60 

Egen mät-

ning 

Andel elever på yrkesvux som 

kommer i egen sysselsättning 
85 % 100 %  100 % >8 % 60-80 % <60 % 

Egen mät-
ning 

Andel elever på gymnasiets yrkes-

program som kommer i egen 

sysselsättning 

Underlag 

saknas 

Ingen 

mätning 

Ingen 

mätning 
>80 % 60-80 % <60 % 

Egen mät-

ning 

Sjukfrånvaron sektor och avdelning, januari-november 2020 

 

Redovisat i procent Sjukfrånvaro kort Sjukfrånvaro lång Totalt 

Förskolan 7,54 3,79 11,33 

Grundskolan 5,22 2,93 8,15 

Gymnasiet 1,81 1,4 3,21 

Kulturskolan 1,09 0,12 1,21 

Vuxenutbildningen 1,73 1,51 3,24 

AME och integration 4,54 0,73 5,27 

Utbildningssektorn totalt 4,99 2,76 7,75 

Kommunen 5,06 3,22 8,28 

2,28

4,88

5,96

9,97

5,54

4,26

2,08
1,42

5,09

6,76 6,73

4,99

1,84 2,01
2,55

4,26 4,04

2,93 2,68
2,28 2,06

2,92 2,87 2,76
4,12

6,89

8,51

14,23

9,58

7,19

4,76

3,7

7,15

9,68 9,60

0

7,75

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Acc

Kort frånvaro Lång frånvaro Totalen kort/lång frånvaro
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Resultat av medarbetarenkäten 

  
Motivation Ledning Styrning Arbetsmiljöindex 

2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 

Arbete & stöd 3,19 4,03 4,1 3,50 4,18 4,24 3,55 4,42 3,88 2,62 3,18 

Kulturskolan 4,64 4,51 4,58 4,92 4,82 4,58 4,75 4,64 4,36 3,38 3,27 

Vuxenutbildning 4,52 4,56 4,73 4,67 4,47 4,2 4,59 4,44 4,2 3,42 3,40 

Förskolan 4,11 4,25 4,25 3,86 3,98 4,09 4,37 4,34 4,4 2,62 2,74 

Grundskolan 4,28 4,28 4,32 4,16 4,22 4,24 4,29 4,34 4,19 2,98 2,83 

Gymnasiet 4,37 4,34 4,28 4,53 4,35 4,33 4,33 4,25 4,11 3,04 2,95 

Utb. sektorn 4,24 4,24 4,32 4,18 4,15 4,25 4,33 4,25 4,20 2,92 2,84 

Kommunen 4,09 4,10 4,20 4,11 4,11 4,18 4,22 4,22 4,21 2,96 2,89 

Kommentarer/analys till resultatet: 

 Sjukfrånvaron redovisas för januari-november 2020. Utbildningssektorn ligger något under 

kommunens medel. Dock har sjukfrånvaron ökat inom sektorn jämfört med motsvarande pe-

riod 2019, då den korta låg på 2,23, lång 2,78 och totalt 5,01. Ökningen av sjukfrånvaron för-

klaras nästen uteslutande av Corona-pandemin. 

 Arbetet utifrån OSA-kollen och ”hinna med” har i stort gett resultat. Arbetsmiljöindex har 

förbättrats för sektorns del. Alla avdelningar har förbättrats förutom förskolan och Arbete 

och stöd. Gällande Arbete och stöd genomgick de en organisationsförändring under våren 

vilket sannolikt påverkade deras resultat. Förskolan har haft en skakig period med ett antal 

chefsbyten men nu har organisationen satt sig. Med kontinuitet och aktivt arbete är målet 

att resultat blir bättre. Verksamhetsgenomgångarna, där alla sektorns chefer samlas, har san-

nolikt haft en positiv inverkan på styrning och ledarskap. 

 Andelen på yrkesvux som kommit i egen sysselsättning har sjunkit, vilket nästan uteslutande 

beror på Corona-situationen. Den grupp elever som blev klara med sina studier i våras be-

stod av kockar, vilka har haft det svårt att hitta jobb, eftersom hotell och restauranger har 

haft en svår vår och inte kunnat anställa några nya. 

Åtgärder/planerade insatser: 

 Sektorns verksamheter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer så gott det går för 

att minska smittspridning. Icke Corona-relaterad sjukfrånvaro handlar mycket om arbetsmil-

jöfaktorer, vilka sektorn arbetar aktivt med på olika sätt. Arbetet preciseras i avdelningarnas 

arbetsmiljöplaner. Under våren kommer också handlingsplan enligt HÖK18 att presenteras. I 

mångt och mycket genomför sektorn många åtgärder redan idag vilka kommer att återfinnas 

i handlingsplanen. 

 Under våren kommer handlingsplan enligt HÖK18 att tas fram. I mångt och mycket är arbetet 

med OSA-kollen osv. ett led i detta arbete. I och med att organisationen har satt sig efter om-

organisationer kan arbetet mer fokusera på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbete med 

verksamhetsgenomgångar med alla chefer fortsätter. 

 Sjukfrånvaron ska fortsätta följas upp månadsvis både kort- och lång frånvaro och vid avvikel-

ser ska åtgärder vidtas. Förvaltningen ska fortsätta uppmana medarbetare att stanna hemma 

vid symptom, hålla avstånd till varandra och tvätta händerna. För de medarbetare som har 

möjlighet rekommenderas hemarbete vid symptom. 

 Förvaltningen arbetar med arbetsmiljön via sunt arbetslivs modeller. De arbetar systematiskt 
med arbetsmiljöarbetet och har dialog med medarbetarna i enlighet med det kommunala 
årshjulet för arbetsmiljöarbete. 
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 En riskbedömning har gjorts på orange och röda resultat i medarbetarenkäten. Åtgärder har 

beskrivits i en handlingsplan som resulterat i olika åtgärder vilka följs upp. 

 Ett politiskt beslut att slå ihop högstadierna på Åkerö och Sammilsdal har också bidragit till 

årets resultat då detta beslut orsakade oro hos personalen. En tydlig risk och konsekvensplan 

togs fram tillsammans med personalen och detta arbete fortsätter under hela läsåret 20/21. 

 

7. Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara 

en av landets främsta sport- och friluftskommuner – med fokus på 

barn och unga 

Indikatorer Resul-

tat 

2020 

Resul-

tat 

2019 

Resul-

tat 

2018 

Mål-

nivå 

Mål-

nivå 

Mål-

nivå 

Källa 

Andel elever som deltar i kulturs-

kola som andel av invånare 7-15 år 

37 % 41 % 44 % 
25 % 
(övre 

kvartilen) 

50 % 
25 % 

(lägsta 

kvartilen) 

SCB 

37 % 41 % 44 % >35 % 15-35 % <15 % 
Egen mät-

ning 

Kommentarer/analys till resultatet: 

 Kulturskolan har inte kunnat bedriva sin uppsökande verksamhet, det vill säga besök ute på 

grundskolorna, såsom brukligt under våren, vilket sannolikt förklarar en del av det tapp som 

skett jämfört med 2019. 

Åtgärder/planerade insatser: 

 Kulturskolan arbetar aktivt med att rekrytera elever bland annat via annonser på Siljan News 

med fler ställen. Om Corona-läget förbättras kan kulturskolan öka sin verksamhetsnärvaro, 

enligt plan. I den socioekonomiska kartläggningen identifierades Insjöns skola som en priorite-

rad skola att satsa på, och ett framgångsrikt arbete där kan öka den generella måluppfyllel-

sen. 

  Grundskolan har ett aktivt samarbete med att kulturskolan bedriver musikundervisningen i 

årskurs 2 på samtliga skolor i kommunen. 

 På högstadiet erbjuds kulturskolans utbud till elever på elevens val. 
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Sektorns fokusområden 
Främja psykiskt välmående hos barn och unga 

Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället, så även i Leksands kommun. Sektorn ska fortsätta 

att prioritera detta arbete bland annat genom att förskola/skola och socialtjänst har ett nära samar-

bete där det även sker en samverkan med Region Dalarna/landstinget. De vuxnas roll i barn och 

ungas liv behöver stärkas och trygghet under uppväxten är en framgångsfaktor.  

På grund av Corona-pandemin har detta varit ett mycket speciellt år. Det har befarats att färre soci-

ala kontakter i kombination med hemarbete och hemmastudier skulle få negativa följder på den psy-

kiska hälsan hos barn och unga. Som en förebyggande åtgärd har det varit viktigt att hålla i alla åtgär-

der, vilket kan ha haft effekt i att man inte ser någon ökad psykisk ohälsa i stort inom t.ex. grundsko-

lan.  

Två fältare anställdes sommaren 2020 och de har fortsatt jobba både på högstadiet, gymnasiet och 

kvällar och helger för att bygga relationer med ungdomarna och vara en brygga mellan skola och fri-

tid. De har bl.a. deltagit vid vuxenvandringar och rapporterat veckovis under sommaren och hösten 

till styrgruppen om läget bland de unga. Detta har också resulterat i att insatser snabbare kunnat sät-

tas in. Fältarna har tät kontakt med föreningar, familjer och skolor. De skapar en relation till barn och 

unga och finns med även på fritiden som en trygg vuxen. De finns även som vuxna förebilder och nå-

gon ungdomarna kan vända sig till.  

Elevhälsan på grundskolan har utökats med skolsköterska, kurator och skolläkare i större utsträck-

ning än tidigare. Detta göra att de kan prioritera det förebyggande arbetet med våra elever så att vi 

fångar upp dessa innan de börjar må dåligt. Socialpedagogerna har varit ett komplement och bryggan 

mellan lärare och elevhälsa. Det finns en tydlig samverkansplan mellan socialtjänst, familjeteam och 

skola. Vi har tagit fram rutiner kring socialanmälningar och skyldighet att anmäla i skolan.  

Ungdomshälsan har möten månadsvis där de diskuterar situationen kring våra ungdomar. Det har 

också lätt till ökat samarbete mellan skola och ungdomsmottagningen.  

Ungdomar från högstadiet och gymnasiet erbjöds sommarjobb under sommaren för att öka syssel-

sättningen. Arbete och Stöd arbetar återkommande varje år med feriearbete. Fastslagen budget har 

använts och i år även extra medel. Resultatet av detta är att vi kunnat erbjuda 23 ungdomar ett som-

marjobb som fått erfarenhet av arbetslivet.  

Specialpedagogiska Skolmyndigheten SPSM har tillsammans med gymnasiets elevhälsoteam EHT 

(rektor, biträdande rektor, specialpedagoger, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare) ge-

nomfört en utbildningsinsats med målet att tydliggöra det främjande och förebyggande arbetet som 

bedrivs på skolan samt vilka åtgärder som behöver vidtas.  

Kulturskolan har satsat mer på att engagera och bjuda in vårdnadshavarna i verksamheten vilket ger 

större förståelse och bidrar till att eleverna blir säkrare på sitt instrument genom ”hemmaövning” 

och därmed fått ökad självkänsla samt högre självförtroende. 
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Att skapa mening och sammanhang för våra barn och elever 

Att ha en vardag som är stimulerande och intressant leder till lust att lära. Inom förskolan ska strävan 

vara att stimulera barnen till att nå så långt som möjligt enligt läroplanens mål.  

 Stöd och stimulans, att anpassa utmaningarna 

 Skapa nyfikenhet och intresse för att väcka lusten att lära 

 Närvaro och trivsel 

 Tillvarata barn och ungas synpunkter 

Förskolan har arbetat vidare med olika metoder för att undervisa barnen i integritet, demokrati, rät-

ten att säga både ja och nej. Barnkonventionen som lag stärker också förskolans redan pågående ar-

bete utifrån läroplanens mål. Barns välbefinnande och mående belyses under BHT (barnhälsoteamet) 

samt av specialpedagog och förskolans stödteam (team sammansatt av en pedagog per förskola med 

särskild specialpedagogisk kompetens).  

Varje vår genomförs en elevenkät inom grund- och gymnasieskolan med samma frågor som Skolin-

spektionen har i sin enkät. På i stort sett samtliga frågor har gymnasiet bättre resultat 2020 jämfört 

med tidigare år. Inom grundskolan är det tydligt att studieron har blivit bättre. Arbetet med närvaro-

planen har gjort att grundskolan bättre fångar upp frånvaro hos våra barn och unga. Grundskolorna 

ser dock vikten av att rektor kontinuerligt måste styra alla att göra sitt för att detta ska fungera. Pla-

nen är bra men ytterligare implementeringsarbete återstår. Delaktigheten hos barn och unga behö-

ver utvecklas än mer. Genom att vidta rätt åtgärder för att få dem att må bättre kommer de också att 

prestera bättre.  

Inom gymnasiet har diskussionen rört sig kring eleverna upplevelse av lärares kompetens och lyhörd-

het till elever. I den stora omställningen från ”på-plats-undervisning” till fjärrundervisning har lärare 

visat på en god flexibilitet och närhet till elever, något som elever uttrycker. Dock visar resultatet att 

skolan behöver bli bättre på att göra skolarbetet mer stimulerande. Det resultatet ligger under riks-

snittet. Då lärare utvärderar sin verksamhet menar de att elever idag har påverkansmöjligheter men 

behöver få ett mer reellt inflytande över sin utbildning.  

Kulturskolan arbetar mycket med elevernas sceniska närvaro, ett arbete som bl.a. syftar till att ge 

eleverna ökad trygghet att kunna framträda på scen. Detta har speciellt visat sig i vår musikalutbild-

ning där många blyga elever växt och utvecklats. Genom musikalutbildningen tränas eleverna i sce-

nisk framträdande, vilket ger mycket goda resultat när det gäller elevernas utveckling och på både ett 

professionellt och ett personligt plan. 

 

Revision och granskning 
Internkontroll 

Internkontroll genomförs bland annat för att säkerställa att verksamheten efterlever lagar, förord-

ningar, föreskrifter och riktlinjer. Respektive avdelning gör årligen en översyn av den inre verksam-

heten, framförallt genom en systematisk kvalitetsredovisning. 
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Under året genomfördes två inspektioner av gymnasieskolans cafeteriaverksamhet med inga an-

märkningar som resultat vid båda tillfällena. Det ena var planerat och det andra var utifrån att någon 

gjort en anmälan. 

I övrigt har inga specifika brister har påträffats genom internkontroll. 

Inspektioner 

Skolinspektionens tillsyn som inleddes våren 2017 identifierade brister gällande ansvarstagande för 

mottagande av elever inom grund- och gymnasiesärskolan och skyndsamt utreda om elever fortsatt 

tillhör målgruppen för grund- eller gymnasiesärskolan. Vidare identifierades brister gällande syste-

matiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för grundsärskolan. 

Skolinspektionen har vid uppföljning av tillsynen bedömt att bristerna är avhjälpta, enligt beslut 

2020-05-06. 

Vid Skolinspektionens beslut, 2020-06-03, av kvalitetsgranskning av Digitala verktyg i undervisningen- 

matematik och teknik i år 7-9 i Leksands kommun bedömdes kommunen ha vidtagit tillräckliga åtgär-

der efter de påpekanden de gjorde. 

Skolinspektionen genomförde också en granskning av Rektors uppföljning och planering framåt mot 

bakgrund av distansundervisningen, Stöd och stimulans till elever vars kunskapsutveckling påverkats 

negativt av distansundervisningen samt Organisering och planering inför läsåret 2020/21 med anled-

ning av pandemin. Denna granskning resulterade i att Skolinspektionen förde fram ett antal rekom-

mendationer. Ärendet avslutades utan uppföljning. 

Synpunkter och klagomål 

De synpunkter som inkommit kommer direkt till verksamheterna, dvs. till pedagoger, rektorer eller 

avdelningschefer. Inkomna synpunkter hanteras efter gängse rutiner inom de olika avdelningarna. 
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Uppföljning av utvecklingsprojekt och insatser 

Att 2020 har varit ett speciellt år i och med Corona-epidemin behöver inte någon närmare redogö-

relse. Dock har det inneburit att verksamheterna ställts inför helt andra och nya utmaningar. Snabba 

omställningar, periodvis hög sjukfrånvaro osv. har gjort att olika utvecklingsprojekt har fått stå till-

baka i denna akuta situation. 

Ett konkret exempel på detta är den planerade kompetensutvecklingsinsatsen kring Barnkonvent-

ionen för hela kommunen. I och med att pandemin bröt ut kunde projektledaren inte genomföra de 

inplanerade träffarna med de olika grupperna och arbetslagen. Projektet lades på is under våren.    

En planerad utredning av samorganisering av vuxenutbildning och AME/integration kunde inte på-

börjas enligt plan under våren. Den planerade redovisningen var september 2020, men den har nu 

flyttats fram till april 2021.  

Glädjande nog har dock en ny insats kunnat sjösättas under detta år och det är tillsättning av en ny 

tjänst inom sektorn. Tjänster omfattar 60 % såsom projektansökningssamordnare. Det har genom 

åren blivit tydligt att det finns en hel del finansiering att söka till olika utvecklingsprojekt. Dock har 

inte rektorer eller avdelningschefer tid att skriva ansökningar och följa upp projekt med allt vad det 

innebär av rapporteringar och redovisningar. Genom att tillsätta en tjänst som också ska finansiera 

sig själv via ansökta projektmedel, möjliggörs fler satsningar och projekt inom sektorn. Ett antal pro-

jektansökningar har redan lämnats in där vi inväntar besked. 

Inom fritidshemmen har projektet ”Alla på snö” genomförts i samarbete med Svenska skidförbundet. 

Syftet har bl.a. varit att stimulera barn till en aktiv fritid i utemiljö. 

Fritidsgården Jippo har organiserats inom Insjöns skola. Arbetet med att utveckla e-sportarenan stan-

nade delvis av pga. coronasituationen under året, men via koordinering med projektansökningssam-

ordnare är avsikten att ansöka om medel för att fortsätta utveckla denna del av fritidsgårdens verk-

samhet. 

Under hösten 2020 har det pågått ett regionövergripande samarbete med att få en ny e-tjänst kring 

automatiserad skolskjuts på plats. Avsikten är att denna e-tjänst ska lanseras i mars 2021. E-tjänsten 

kommer att innebära en snabbare handläggning för de som ansöker och en mindre administrativ 

börda för handläggaren. Detta är också ett led i en ökad digitalisering som kommunen arbetar med. 

Via statsbidrag för likvärdig skola har en rad insatser kunnat utvecklas. I detta sammanhang kan det 

nämnas att två fältare anställdes för att vara en brygga mellan skolan och fritiden. De har tät kontakt 

med föreningar, familjer och skolorna. De skapar en relation till barn och unga och finns med även på 

fritiden som en trygg vuxen. 
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Analys 
Sjukskrivningstalen är fortsatt höga inom förskolan. Det finns god motivation till att genomföra sitt 

uppdrag, men det finns flera indikatorer som pekar på att man som pedagog känner sig otillräcklig 

och har svårt med återhämtning. En riskbedömning har gjorts på orange och röda resultat i medarbe-

tarenkäten. Åtgärder har beskrivits i en handlingsplan vilka kommer att följs upp. 

Gällande måluppfyllelsen i grundskolan avslutade årskurs nio sin grundskoletid med de högsta merit-

värdena sedan 2011. Utifrån socioekonomiskt index har grundskolan nått förväntade resultat.  

Dock visar måluppfyllelsen i årskurs sex att meritvärdet sjunker. Det är framför allt de höga betygen 

som sjunkit medan bredden blivit bredare. Det är viktigt att elevernas ”fångas upp” tidigt i grundsko-

lan för att undvika att de inte når gymnasiebehörighet.  

Studieverkstäderna behöver utvecklas då antalet där elever ökar. Grundskolan behöver även se över 

hur man kan skapa bättre lärmiljöer för fler elever i sina vanliga klassrum. 

Implementeringen av nya ämnesplaner för att utveckla lärarnas likvärdighet i betyg och bedömning 

blir ett mycket viktigt stöd från grundskolans lärare.  

Framförallt på gymnasiet har året präglats av att utveckla digitala arbetssätt vilket skapat mycket en-

gagemang och utveckling. Genomsnittligt betygspoäng har sjunkit marginellt vilket kan ha sin förkla-

ring i svårigheter som uppstår vid bedömning då mycket arbete sker digitalt. Eleverna på gymnasiet 

trivs bra och det skapar goda förutsättningar för ett bra lärande.  

Det går dock att konstatera att måluppfyllelsen inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan har 

legat på ungefär samma nivå under flera år. Enskilda indikatorer kan avvika positivt eller negativt, 

men på det övergripande planet har det inte skett någon större utveckling trots att högre måluppfyl-

lelse har varit ett uttalat mål under en längre tid.  

Vad kan detta bero på? En tänkbar möjlighet är att det har infunnit sig något slags ”det är tillräckligt 

bra”-tänkande. Resultaten sticker inte riktigt ut åt något håll, vilket underbygger en kultur av att det 

kan ”rulla på”. Andra orsaker till utebliven utväxling är att utvecklingsarbetet har påverkats negativt 

av den organisatoriska turbulens som utbildningssektorn befunnit sig inom de senaste åren. Dels 

med grundskoleutredningen och den omorganisationen som kulminerat med sammanslagningen av 

högstadieskolor under året, dels förskolans vardag med öppnande och stängande av tillfälliga avdel-

ningar, vilket nu har löst sig genom att förskolan Myran kom på plats. Vidare kan nämnas de effektivi-

seringsåtgärder som kommunen har genomgått de två senaste åren. Lägg därtill till att corona-pan-

demin slog till, vilket periodvis förlamade allt utvecklingsarbete.  

Dock har de organisatoriska förändringarna satt sig och några nya, större förändringar är inte aktuella 

i närtid. Allteftersom vaccinationer framskrider kommer corona-pandemins konsekvenser för under-

visningsverksamheten att klinga av.  

Leksands kommun har goda förutsättningar för hög måluppfyllelse, sett till befolkningens socioeko-

nomiska sammansättning. Våra barn och unga borde kunna nå en högre måluppfyllelse än vad fallet 

är idag. Detta framgår t.ex. av indikatorn åk 9 meritvärdesavvikelse från modellberäknat värde. Un-

der många år har resultatet avvikit negativt och först 2019 nådde vi upp till en förväntad nivå. 
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Detta betonar vikten av sektorns fokusområde att skapa mening och sammanhang för våra barn och 

unga. Att fortsätta fokusera på arbetet med stöd och stimulans, nyfikenhet, trivsel och barns/ungas 

delaktighet. 

Detta arbete måste börja i förskolan genom att lägga grunden att barnen når så långt som möjligt i 

strävansmålen. På så vis får barnen de bästa förutsättningarna för att lyckas i grundskolan och nå be-

hörighet till gymnasiet för att i slutändan bli väl rustade för arbetslivet eller fortsatta studier.  

Det är dock sannolikt att corona-pandemins effekter kommer att hålla i sig resten av läsåret 20/21, 

vilket gör att en brasklapp är på sin plats i sammanhanget. Det finns en risk för att resultatet kan på-

verkas negativt, då både åk 7-9 och gymnasiet har haft fjärrstudier i perioder, hög sjukfrånvaro av 

personal osv.  

Men med detta sagt finns det goda förutsättningar att fokusera på arbetet med högre måluppfyllelse 

inför nästa läsår. Ett arbete som utgår från mening och sammanhang genom att utveckla progress-

ionen inom respektive skolform, men även mellan skolformerna.  

I detta arbete kommer Arbete och stöd spela en viktig roll, dels för deras arbete med bl.a. vårdnads-

havare till våra barn och unga, dels deras samarbete med vuxenutbildningen kring våra medborgare 

gällande omskolning och vidareutbildning. Kulturskolans ska bidra genom att fortsätta stimulera och 

skapa nyfikenhet. De ska även fortsättningsvis stötta barnen i att utveckla förmågor och färdigheter 

som bidrar till högre måluppfyllelse i skolan. Viktigt här är också att de hittar former för det kompen-

satoriska uppdraget, dvs. att nå ut till de barn som mest behöver det deras verksamhet erbjuder. 

All utbildning i Leksands kommun ska vara utmanande med höga förväntningar, både på den elev 

som har svårigheter och den elev som redan nått långt i sin utveckling. Samtliga elever ska bli sedda, 

och lyfta, utifrån sina behov och sina egna förutsättningar. Delaktighet och att bli lyssnad på är vik-

tiga parametrar i de ungas utveckling. Att ha en vardag som är stimulerande och intressant leder till 

lust att lära. Det ska känneteckna Leksands kommuns skolor. 

 

Arbete och stöd 

Det finns ett stort behov av att utredningen avseende förslaget om Vuxenutbildningens förändrade 

organisation blir klar. Det ska ske tillsammans med Rättvik då Vuxenutbildningen tillhör en gemen-

sam nämnd. Syftet är att skapa en samorganisation för de klienter som finns i båda kommunerna och 

som behöver vägledning och hjälp till arbete och studier. ”Mötesplatsen” blir inte bara en samorgani-

sation utan en kontaktyta för de som vill studera vidare, examineras på distans etc. Uppbyggnad av 

ett Lärcentrum har påbörjats och kommer att bli navet i verksamheten. 

Bostadsfrågan är fortsatt en utmaning där kommunen skulle behöva stötta mer med hyreslägenheter 

centralt för kvotflyktingar. De som särskilt behöver det är småbarnsfamiljer och familjer eller perso-

ner med särskilda behov. Skälen till det är flera, kvotflyktingar som kommer har ofta väldigt stora ut-

maningar framför sig med helt avsaknad av språk, lite eller inga kunskaper om ett liv i ett land som 

Sverige. Majoriteten kommer från väldigt utsatta och svåra förhållande och områden.  
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Verksamhetsplan 2021 
Vision 2025 
Leksands kommuns vision sträcker sig fram till 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.” 

Politiska målen 2021 
2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, 

psykisk och social hälsa samt motverka missbruk och utanförskap 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan 
25 % (Övre 
kvartilen) 

>90% 

50% 
70-90% 

25% (Lägsta 
kvartilen) 

<70% 

Elever i åk 4: Jag är ofta utomhus på rasterna >3,9 3,5-3,9 <3,5 

Åk 1 gymnasiet som uppger att de dricker alkohol  <30% 30-40% >40% 

ÅK 1 gymnasiet som uppger att de provat på narkotika <3% 3-7% >7% 

Unga som ingår i KAA som andel av invånare 16-19 år <5 % 5-10 % >10 % 

 

3. Höja måluppfyllelsen hos elever i våra skolor 

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

25% (Övre 
kvartilen) 

50% 
25% (Lägsta 

kvartilen) 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska 
25% (Övre 
kvartilen) 

50% 
25% (Lägsta 

kvartilen) 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik 
25% (Övre 
kvartilen) 

50% 
25% (Lägsta 

kvartilen) 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska och svenska 
som andraspråk 

25% (Övre 
kvartilen) 

50% 
25% (Lägsta 

kvartilen) 

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

25% (Övre 
kvartilen) 

50% 
25% (Lägsta 

kvartilen) 

Genomsnittligt meritvärde åk 6 >220 210-220 <210 

Elever i år 9. genomsnittligt meritvärde avvikelse från 
modellberäknat värde  

25% (Övre 
kvartilen) 

50% 
25% (Lägsta 

kvartilen) 

Meritvärde åk 9 (17 ämnen) 
25% (Övre 
kvartilen) 

50% 
25% (Lägsta 

kvartilen) 

Genomsnittlig betygspoäng - elever med gymnasieexa-
men 

25% (Övre 
kvartilen) 

50% 
25% (Lägsta 

kvartilen) 
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4. Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kom-

munikation och läsning i förskolan 

Andel elever som klarat alla delprov vid nationella pro-
ven i åk 3 - SV 

25% (Övre 
kvartilen) 

50% 
25% (Lägsta 

kvartilen) 

Andel barnboklån i kommunala bibliotek 0-17 år 
25% (Övre 

kvartilen) 
50% 

25% (Lägsta 

kvartilen) 

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

>6 2-6 <2 

 

6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarnas 

och den lokala arbetsmarknadens behov 

Andel sjukfrånvaro i kommunen totalt 
25% (Övre 
kvartilen) 

<6% 

50%  
6-8% 

25% (Lägsta 
kvartilen) 

>8% 

Hållbart medarbetarskapsindex (HME) Ledarskap/moti-
vation/styrning totalt 

25% (Övre 
kvartilen) 

> 80 

50%       
69-80 

25% (Lägsta 
kvartilen)   

<69 

Arbetsmiljöindex >85  60-85 <60  

Andel elever på yrkesvux som kommer i egen sysselsätt-
ning 

>80% 60-80% <60% 

Andel elever på gymnasiets yrkesprogram som kommer i 
egen sysselsättning 

>80% 60-80% <60% 

 

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

landets främsta sport- och friluftskommuner-med fokus på barn och 

unga 

Andel elever som deltar i kulturskola som andel av invå-
nare 7-15 år 

25% (Övre 
kvartilen) 

50% 
25% (Lägsta 

kvartilen) 
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Förvaltningens fokusområden 2021 
I förvaltningsplanen som anger riktningen för hela förvaltningen har sex olika fokusområden identifie-

rats. Dessa kopplar i huvudsak till de politiska målen, men de betonar vissa delar av målen tydligare. 

De sex fokusområdena är: 

 Leksand som plats att leva, bo och verka (motsvara politiska målen 2, 6-10) 

 Miljö i samhället (motsvara politiska målet 1) 

 Digitalisering 

 Arbetsmiljö 

 Hög kvalitet i grundskolan (motsvara politiska målen 3-4) 

 LSS (motsvara politiska målet 5) 

De politiska mål och utvecklingsbehov som rör utbildningssektorn är kopplade till: 

Leksand som plats att leva, bo och verka  

Under 2021 ska en ny vision tas fram för att ge oss riktning framåt. Det är viktigt att fortsätta bostads-

byggandet och infrastrukturutvecklingen. Vi är en kommun i topp vad gäller kultur, sport och friluftsliv 

och den positionen ska upprätthållas där så är möjligt.  

Hög kvalitet i grundskolan 

Genom Skolverkets arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser (SALSA) sammanställs det genomsnitt-

liga faktiska meritvärdet utifrån ett modellberäknat värde för elever i årskurs 9. Leksands elever har 

under ett antal år uppnått ett lägre resultat än vad förutsättningarna säger. Fokus för 2021 bör därför 

vara att höja detta värde.  

Digitalisering 

Den digitala utvecklingen är en möjlighet på många sätt. Det finns nu en e-tjänsteplattform på plats 

genom ett länsgemensamt projekt. En av de första e-tjänsterna som lanseras är en automatiserad 

handläggning av skolskjuts. Under året ska fokus ligga på produktion av e-tjänster som effektiviserar 

handläggningen och minskar administration i både det interna och externa arbetet. Effekten som öns-

kas är nöjdare medborgare i och med att ärenden hanteras snabbare och med ökad insyn samtidigt 

som medarbetarna påverkas genom en förbättrad arbetsmiljö. Ett av målen för året är en helt digital 

skolstart höstterminen 2021.  

Arbetsmiljö 

Under flera år har vi sett att sjukfrånvaron är relativt hög inom vissa verksamheter. Många medarbe-

tare och chefer upplever att det är svårt att upprätthålla energin, få balans i tillvaron och att hitta 

stunder för återhämtning. Den fysiska arbetsmiljön är inte tillfredsställande i alla verksamheter. Flera 

chefer har allt för många medarbetare. Många medarbetare är specialister och ensamma i sina roller.  

Pandemin har gett oss nya sätt att arbeta på och hemarbete är något vi behöver analysera både de 

negativa och positiva effekterna av.  

Under 2021 bör en djupare analys göras av samtliga områden som ska förbättras gällande arbetsmiljön 

för att veta vilka satsningar vi ska göra framöver.  
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Sektorns fokusområden 2021 
De politiska målen och politikens viljeinriktning samt förvaltningens fokusområden ska givetvis anpas-

sas utifrån sektorns behov och förutsättningar. I det arbetet blir också sektorns analys av fjolårets re-

sultat vägledande för årets verksamhetsplan.  

2020 var ett annorlunda år, vilket har gjort att de tidigare identifierade fokusområdena fortfarande är 

högst aktuella, dels för att arbetet med dem bromsades upp under året på grund av coronapandemin, 

dels för att de ligger i linje med de politiska målen, förvaltningens fokusområden och sektorns analys 

av resultaten. 

Främja psykiskt välmående hos barn och unga 

Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället, så även i Leksands kommun. Sektorn ska fortsätta 

att prioritera detta arbete bland annat genom att skola och socialtjänst har ett nära samarbete där det 

även sker en samverkan med Region Dalarna/landstinget. De vuxnas roll i barn och ungas liv behöver 

stärkas och trygghet under uppväxten är en framgångsfaktor.  

 Förebyggande arbete 

 Ungdomshälsa 

 Samverkan  

Att skapa mening och sammanhang för våra barn och elever 

För att nå en högre måluppfyllelse behöver skolan kunna utmana och ha höga förväntningar, både på 

den elev som har svårigheter och den elev som visar på höga resultat. Att ha en vardag som är stimu-

lerande och intressant leder till lust att lära. Inom förskolan ska strävan vara att stimulera barnen till 

att nå så långt som möjligt enligt läroplanens mål.  

 Stöd och stimulans, att anpassa utmaningarna 

 Skapa nyfikenhet och intresse för att väcka lusten att lära 

 Närvaro och trivsel 

 Tillvarata barn och ungas synpunkter 
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Organisation 
Utbildningssektorn består av fyra avdelningar och 20 enheter. Under sektorchef finns dessutom en 

verksamhetsutvecklare. Varje avdelning leds av en avdelningschef som i sin tur har ett antal enhets-

chefer. 
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Verksamhetsbeskrivning 
Sektorns huvuduppdrag är att arbeta för att samtliga barn och elever ska få den utbildning och om-

sorg de har rätt till enligt styrdokumenten. Ett professionellt förhållningssätt och bemötande präglar 

den dagliga verksamheten. Sektorns samtliga enheter bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för 

att på bästa sätt driva utvecklingen i positiv riktning. 

Arbete och stöd – 10 medarbetare  

Enheten arbete och stöd består av arbetsmarknadsenhet och integrationsenhet. Enheten samarbetar 

tätt med vuxenutbildningen bl.a. genom samlokalisering. Enheten arbetar med att kartlägga klienters 

behov och förutsättningar för att kunna handleda till arbete, praktik eller utbildning. Utförligare in-

formation finns i enhetsplanen. 

Förskolan – ca. 110 medarbetare  

I Leksands kommun finns nio kommunala förskolor som leds av en avdelningschef samt tre rektorer. 

Dessutom finns åtta fristående förskoleverksamheter med annan huvudman. Utförligare informat-

ions finns i avdelningsplanen för förskolorna samt i enhetsplanerna för respektive enhet. 

Grundskola– ca. 225 medarbetare  

Inom avdelningen för Grundskolan ingår skolformerna förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 

Dessutom ingår verksamheten fritidshem i organisationen. I kommunen finns sju grundskolor. Vid 

varje skola finns integrerad förskoleklass och fritidshem. Utförligare informations finns i avdelnings-

planen för förskoleklasser, grundskolan och grundsärskola samt i enhetsplanerna för respektive en-

het. 

Gymnasieskolan – ca. 80 medarbetare  

Leksands gymnasium är den enda gymnasieskolan i kommunen och erbjuder ett brett utbud av pro-

gram. Det finns fyra yrkesförberedande och fem högskoleförberedande program, gymnasial lärlings-

utbildning, gymnasiesärskola och introduktionsprogram på skolan. Utförligare informations finns i 

avdelningsplanen för gymnasiet. 

Kulturskola – 14 medarbetare  

Kulturskolans utbud finns på varje grundskola i kommunen. Stor vikt läggs på orkester/ensembleverk-

samhet samt på utåtriktad verksamhet/ konsertverksamhet. Kulturskolan har cirka 600 elever och 

gör omkring 90 konserter och framträdanden varje år. Utförligare informations finns i avdelningspla-

nen för kulturskolan. 
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Om systematiskt kvalitetsarbete 
Årscykel för sektorns kvalitetsarbete 

Respektive organisationsnivå upprättar en kvalitetsredovisning och verksamhetsplan. Sektorplan, av-

delningsplanerna och enhetsplanen för arbete och stöd följer kalenderåret med start i januari medan 

enhetsplanerna för förskola, grundskola och fritidshem följer läsåret med start i september. 

Det systematiska kvalitetsarbetet ska säkerställa att vi gör rätt saker. I detta arbete finns några vik-

tiga delar. Visionen visar den politiska inriktningen för kommunens utveckling och utifrån den formu-

lerar politikerna årligen ett antal mål till förvaltningen. Verksamheten eftersträvar hög måluppfyl-

lelse. För att följa upp verksamheten över tid och jämföra resultaten över tid och med andra kommu-

ner finns fastställda målnivåer. Verksamheterna genomför kontinuerligt en mängd olika aktiviteter 

som följs upp, analyseras och planeras. Verksamheten granskas också via internkontroll och av till-

synsmyndigheter.  
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 Förord 
Sektorn för samhällsutvecklings uppdrag är att: 

Bidra till en hållbar tillväxt i kommunen och skapa en trygg och god livskvalitet för våra medborgare. 

Det gör vi genom att: 

• Vara långsiktiga i de beslut vi fattar 
• Visa på engagemang och drivkraft framåt 
• Kontinuerligt utveckla vår service och våra tjänster 
• Ha ett tydligt kundperspektiv 
• Vara goda förebilder och visar omtanke 
 
Vi utför vårt uppdrag genom att planera med ett hållbart helhetsperspektiv, ge förutsättningar 
för att bygga nya bostäder eller lokaler och att exploatera dessa områden med hänsyn till miljö- 
och kulturvärden genom att låta det moderna Leksands växa fram med utgångspunkt från de 
värden vi har. Vi arbetar för att medborgarna skall få tillgång till fin natur och ett rikt fritidsliv, en 
attraktiv livsmiljö med ett rikt och varierat kulturutbud. 
 
Vi utför kontroll och tillsyn inom områdena alkohol och tobak, bygg, livsmedel, miljö- och 
hälsoskydd och trafik för att alla som bor, arbetar eller besöker kommunen skall känna sig trygga 
med att äta, dricka och vistas här. Vi arbetar för att vår miljö ska må bra och vara attraktiv även 
för kommande generationer. 
 
Vi ger råd och service till företag och enskilda i kommunen som vill bygga eller starta nya 
verksamheter eller utveckla befintliga, t ex industrier, restauranger och butiker med bland en 
funktion som exploateringslots. Vi samarbetar med och stödjer ideella föreningar inom bland 
annat kultur- och fritidsområdet. 
 
Vi anordnar eller hjälper till med en mängd evenemang för att bidra till ett rikt kulturliv i 
kommunen. 
 
Vi driver en bred och utvecklande biblioteksverksamhet för att öka läsandet i alla åldrar med 
fokus på de yngre, sköter kulturfastigheter, museum och ordnar utställningar i kulturhuset. 
 
Vi driver flera fritidsanläggningar såsom Granberget och Leksandshallen, vi sköter skidspår, har 
egna Limsjökor och driver en verkstad för kommunens fordon. 
 
Vi sköter kommunens skog vi utför serviceuppdrag via vårt vaktmästeri. 
 
För att kunna sköta vårt uppdrag samverkar och samarbetar vi bland annat med kommunens 
medborgare och företag. Vi arbetar aktivt med att stärka samarbetet inom sektorn samt med 
kommunens övriga verksamheter samt våra kommunala bolag.  
 
Vi har som övergripande mål att bedriva en professionell verksamhet med bra service, där vi 
lyssnar på synpunkter från medborgare och företag samt är öppna för nya idéer som kan bidra till 
att förbättra vår verksamhet. 
 
Samhällsutvecklingschef  

 
Åke Sjöberg  
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Sektorns organisation 

 
Politisk organisation 
Samhällsutveckling relaterar politisk till två beredande organ. Myndighet, detaljplaner samt 
strategisk planering bereds av samhällsbyggnadsutskottet medan kultur, fritid, näringsliv samt vissa 
större trafikrelaterade ärenden bereds av Allmänna utskottet.  

Analys – varför gör vi det vi gör? 
Visionen för Leksands kommun säger bland annat att Leksand ska 
vara en kommun med 18 000 invånare där människor trivs och 
känner sig hemma. 
 
För att öka befolkningen behöver vi; 

• ha ett attraktivt centrum med ett utbud av handel och flera 
mötesplatser. 

• levande byar med härliga miljöer att leva och bo i. 
• bygga fler bostäder för många olika behov. 
• satsa på infrastruktur i vägar, bredband och kollektivtrafik. 
• värna om våra styrkor som idrotts-, frilufts- och kulturkommun. 
• skolor, förskolor och äldreomsorg  

 
Sektorn för samhällsutveckling innefattar samtliga dessa delar. För att veta hur vi ska ta oss närmare 
visionen finns bland annat följande dokument framtagna: 

• Översiktsplan 
• Bostadsförsörjningsplan 
• Näringslivspolitiskt program 
• Miljömål 2012-2020 (nya håller på att utarbetas) 

 
Vi arbetar med att ta fram nya styrdokument gällande: 

• Översiktsplan 
• Kulturmiljö 
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Sektorn är huvudansvarig för fyra av de tio politiska målen och behöver relatera till ytterligare tre.  
 
Både flerbostadshus och villor byggs men vi ser att under 2020 vi har en stagnerad befolkningsökning 
beroende på utdragna detaljplaneprocesser med överklaganden till mark- och miljödomstol. Vi ser 
tydligt hur kommunens satsningar fungerar som en motor för privata initiativ, tror vi på framtiden så 
tror även de privata aktörerna det. Tydliga exempel på detta ser vi genom privata byggnationer som 
vid Hesseborns och Furuhaga.  
 
Utbyggnaden av våra cykelvägar fortsätter, med fokus på Insjön, Tällberg och att koppla ihop Leksand 
med Insjön genom byggnation av cykelväg till Häradsbygden.  
 
Arbetet med nytt bostadsområde på Käringberget pågår, nu döpt till Lummerhöjden. Vi rör oss i 
riktning mot vår vision. Byggnation av ny sporthall är igång och ska stå klar hösten 2022 och 
detaljplaneringen av Moskogsvägen pågår med samråd under 2021. Evenemang såsom 
midsommarfirandet, barnens valborg med flera bidrar till att ytterligare göra Leksands kommun till 
en attraktiv besöksort och öka besöksnäringen. Tyvärr har dessa evenemang ställts in fysiskt och 
delvis blivit digitaliserat under 2020 på grund av den rådande pandemin. 
 
En hållbarhetsgrupp utvecklar kommunens hållbarhetsarbete med utgångspunkt i agenda 2030 samt 
antagna miljömål, nya mål håller på att utarbetas. Sektorn för samhällsutveckling håller ihop denna 
grupp men involvering av samtliga verksamheter är av yttersta vikt för att nå goda resultat.  
 
Vad gör vi för att uppnå ett attraktivt centrum med ett utbud av handel och flera 
mötesplatser? 
Centrumutvecklingsplanen är nu genomförd och avslutad i och med etapp 5 Torget. Ny detaljplan för 
Torget har antagits av kommunstyrelsen, och rivningslov för gamla torgkiosken har lämnats in. 
Byggnation av bostadsrätter vid Hesseborns pågår. Under året har kommunen efterskänkt avgifter 
för uteserveringar och arrenden. 
 
Vad gör vi för att bidra till att det finns levande byar med härliga miljöer att leva och bo i? 
Vi stödjer hembygdsgårdarna i Tällberg, Djura och Siljansnäs. Vandringsleder som går genom byar 
underhålls och marknadsförs. Vi söker LONA-medel för att kunna förverkliga projekt på bynivå. 
Genom kommunbygderådet bidrar vi med information och kommunikation med våra 
byrepresentanter. Vi har identifierat Tempo i Siljansnäs och Tällbergs som viktiga serviceställen för 
att bibehålla levande byar. Vi sköter vägar och svarar för belysning i hela kommunen. Vi ingår i en 
utvecklingsgrupp för Djura som startats upp under året.  
 
Vad gör vi för att bygga fler bostäder för många olika behov? 
Vi tar utgångspunkten i översiktsplanen 
och vår bostadsförsörjningsplan och 
håller på att realisera dessa. 
Kartläggning av våra viktiga 
kulturmiljöer har genomförts och håller 
på att färdigställas. Detta är en del i 
framtagandet av ny översiktsplan för 
Leksands kommun. Vi arbetar för att 
skapa en blandning av bostadsrätter, 
hyresrätter och villor i våra 
bostadsområden.   
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Vi fortsätter arbetet med att tillskapa Lummerhöjden, ett nytt centrumnära bostadsområde där 
hållbarhet är ledordet. Vi säkerställer att byggbar mark finns genom detaljplanering och 
markinvesteringar.  
 
Vi behöver ha respekt för att stor expansion i kommunen kan skapa oro hos våra medborgare, 
kommunikation och dialog är därav av yttersta vikt när vi fortsätter vårt arbete.  

 
Vad gör vi för att satsa på infrastruktur i vägar, bredband och kollektivtrafik? 
Arbetet med Moskogsvägen fortsätter, ny detaljplan för området har påbörjats med samråd under 
2021. En ny väg från Limhagen till 
Siljansvägen har byggts. Arbetet med ”Våra 
vägar” fortsätter, där bland annat 
förrättningsarbetet initierats. Gång- och 
cykelväg i Insjön är under konstruktion, så 
även upp till nya förskolan Myran.  
 
Ny väglösning till Åhlbybadet är inlagt i 
budget 2021-2022 och diskussioner har 
påbörjats om lämplig sträckning.  
 
 
 
Vad gör vi för att värna om våra styrkor som idrotts-, frilufts- och kulturkommun? 
För att bidra till målet och visionen har byggnation av ny sporthall påbörjats. Under året har kultur 
och fritid drabbats hårt av konsekvenserna av pandemin. Verksamhet har behövt ställas in och både 
Leksandshallen och Kulturhuset har behövt stängas helt för besökare under en period. För att ändå 
nå ut till våra medborgare har arbetet ställts om och man kan exempelvis se de fasta utställningarna 
digitalt, boklån går även att genomföra digitalt och böckerna lämnas ut till låntagare utanför 
kulturhuset.  

Införandet av naturkartan har visat sig vara en stor framgång och användandet har ökat med flera 
hundra procent jämfört med föregående år. Pandemin har fått människor att söka sig ut i naturen 
och där har Leksand mycket att erbjuda.  Våra vandringsleder har nyttjats väldigt flitigt under året. 

Utmaningar:  
Kultur och fritid 
Ett år präglat av den rådande pandemin har kraftigt påverkat områdena kultur och fritid. Initialt 
under året såg vi en kraftig nedgång av antalet besökare på såväl Leksandshallen, Granberget och 
Kulturhuset. Under hösten har kommunen tagit det svåra beslutet att också stänga Leksandshallen 
och Kulturhuset helt för besökare under en period. Hur detta kommer påverka verksamheten 
framöver kvarstår att se och nya digitala lösningar kommer att komplettera verksamheten vid 
kulturhuset. Än större oro finns för de kultur- och fritidsutövare som finns i Leksands kommun. 
Avsaknad av möjligheter till intäkter börjar tära hårt på våra föreningar liksom möjligheter att driva 
ungdomsverksamheten med stora samlingar.  
 
Företag 
Pandemin har även drabbat kommunens företag hårt. För att underlätta något för dessa har 
kommunen under året beviljat lägre arrendeavgifter, ingen debitering för uteserveringar. Vi har 
tillhandahållit tips och råd. Beslut togs också om en julklapp på 500 kronor per anställd hos Leksands 
kommun och Leksandsbostäder som kan nyttjas hos ca 100 Leksandsbaserade företag. Totalt ger 
detta ett bidrag till näringslivet på ca 850 000 kronor. Utöver detta har kommunens företagsfrukostar 
förstärkts.  
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Samhällsklimat 
Flertalet av sektorns verksamheter anmärker på att samhällsklimatet i Leksand har hårdnat. 
Handläggare och chefer har fått bemöta mer röststark och tuff opinion emot förändringar tyvärr 
även med inslag av rena personliga påhopp och anklagelser om korruption helt utan grund. Många 
politiska beslut accepteras inte och pågående och beslutade projekt motarbetas. Detta är ett 
arbetsmiljöproblem för våra anställda, det kan påverka vårt rykte som arbetsgivare och gör att 
projektledtider förlängs. Vi behöver hitta kanaler för att informera tydligt varför vi gör som vi gör, få 
in ett bredare perspektiv med fokus på barn och ungdomsperspektiv vid planering och hitta sätt att 
förbättra anställdas arbetsmiljö. Vi måste också behålla vår proffsighet i våra möten med allmänhet 
och företag och ta deras oro på allvar. Vi måste bidra från vår sida till en nyanserad dialog i olika 
frågor. 
 
Gällande vårt eget bemötande ska vi jobba med att upprätthålla de fina resultat vi har i vårt 
myndighetsarbete med bland annat SKR´s Insiktmätning 
 
Bostadsförsörjning 
För att uppnå kommunens vision på 18 000 invånare till 2020 kommer vi att behöva ta fram fler 
byggbara tomter för att möjliggöra byggnation av bostäder. Trycket på byggbar mark för 
flerbostadshus och villor är fortsatt högt.  Största exploateringsområdet på gång är Lummerhöjden. 
 
Sårbar struktur 
Många av våra medarbetare är specialister och ensamma i sina roller. Detta medför en stor sårbarhet 
då det är svårt för andra medarbetare att ersätta personer vid eventuell sjukdom eller annan 
frånvaro. Det medför också att trycket på den enskilda medarbetaren blir stort och kan vara en 
förklarande orsak till att många medarbetare upplever det svårt att släppa arbetet efter avslutad 
arbetsdag och att det är svårt att återhämta sig under lediga perioder.  
 
Klimat- och miljöfokus 
Sektorn fortsätter arbetet med att utveckla nya miljömål för kommunen. Vi arbetar även med att 
förverkliga källsortering i kommunhuset. En utmaning för arbetet är att det initialt kommer krävas 
finansiella resurser som i dagsläget inte är säkerställda. Inte bara från sektorn utan från förvaltningen 
som helhet.  
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Mål och indikatorer 2021 
Leksands kommun har utifrån visionen beslutat om mål för kommunens verksamheter. Nedan 
redovisas de mål som samhällsbyggnadssektorn ansvarar för samt mål som gäller alla kommunens 
verksamheter. Målen som är markerade med fet stil äger sektorn, de markerade med kursiv stil 
behöver sektorn relatera till. Baserat på detta, fokusområden från förvaltningsplan samt enkät till 
sektorns alla anställda har ett sektorsövergripande mål arbetats fram.  
 

Politiska mål och indikatorer  
1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet 
2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och social 
hälsa samt motverka missbruk och utanförskap 
3. Höja måluppfyllelsen hos elever i våra skolor 
4. Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och 
läsning i förskolan 
5. Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, hälsofrämjande och hållbar 
omsorg med inflytande över sin livssituation 
6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarnas och den lokala 
arbetsmarknadens behov 
7. Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets främsta 
sport- och friluftskommuner-med fokus på barn och unga 
8. Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla 
kommunens service och tillgänglighet 
9. Skapa förutsättningar för fler bostäder och företag genom strategisk planering och 
utveckling av mark och infrastruktur i hela kommunen 
10. Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och för gynnande 
kommunala/regionala samarbeten 
 

Politiska fokusområden 
Utöver de politiska målen har våra förtroendevalda även identifierat fem stycken fokusområden för 
förvaltningens arbete 2021:  

 Grundskolan hög kvalitet 
 LSS – kvalitet, arbetssätt och dialog 
 Miljö i samhället 
 Arbetsmiljöfokus 
 Digitalisering 

 
För sektor samhällsutveckling blir fokusområden miljö i samhället särskilt viktigt, tillsammans med 
arbetsmiljö och fortsatt arbete med digitalisera verksamheten.  
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Sektorsövergripande mål 
Göra Leksand till en attraktiv kommun att leva i ”Det ska vara lätt att leva i Leksand” 
(nyckeltal; antal medborgare) 

Med ”en attraktiv kommun att leva i” menar vi en kommun som erbjuder god boendemiljö, god 
service för sina medborgare, möjlighet till ett rikt sport-, frilufts- och kulturliv, säkra och 
välutvecklade kommunikationsmöjligheter, möjlighet till byggnation, goda möjligheter för företagare 
att etablera sig och utvecklas, utvecklande av besöksnäringen för att attrahera fler människor till 
Leksand, både besökare och bofasta, allt i en rik och levande kulturmiljö.   
 
Vi vill ta tillvara och utveckla våra unika miljöer, vår kultur, vår fantastiska natur, våra byar, vår natur- 
och landskapsbild. Leksand har närheten till såväl större städer som ostörda miljöer. Vi erbjuder god 
livskvalitet.  Vi verkar för att skapa ett tryggt och säkert samhälle.  
 
Vi jobbar strategiskt, framåtsträvande och långsiktigt för att skapa en trygg och positiv livsmiljö för 
alla i Leksands kommun. Vi bygger och uppmuntrar engagemang från våra medborgare.  
 
Fokusområde 2021:  
2021 kommer sektorn rikta särskilt fokus på miljön och kommunens fortsatta arbete mot att få mer 
hållbara verksamheter. Hållbarhet och förbättrad miljö är inget som sektorn för samhällsutveckling 
ensamma kan driva och åstadkomma men sektorn har ett särskilt uppdrag att vara drivande i 
frågorna.  
 

Mål och 
indikatorer 2020 

Grön Gul Röd  Källa Politiskt mål 

 
Driva kommunens hållbarhetsarbete framåt  
 
Färdigställa nya miljömål Antagna i 

Fullmäktige 
Färdigställda 
men än ej 
antagna 
politiskt  

Ej 
färdigställda 

Egen 
mätning  

Politiskt fokusområde 2021: 
Miljö 
 
1:  Intensifiera kommunens 
hållbarhetsarbete inom miljö- 
och klimatområdet 

Införande av sopsortering i 
kommunhuset 

Fullt 
fungerande 

Påbörjat Ej genomfört Egen 
mätning 

Politiskt fokusområde 2021: 
Miljö 
 
1:  Intensifiera kommunens 
hållbarhetsarbete inom miljö- 
och klimatområdet 

Fortsätta utveckla sektorns 
digitala tjänster för att bidra 
till minskad miljöpåverkan 
(exempelvis minskat antal 
utskrifter) 

Antal 
genomförda 
tjänster fler 
än 2 

1 0 Egen 
mätning 

Politiskt fokusområde 2021: 
Digitalisering 
 
8. Öka vår omgivnings 
kunskaper om kommunens 
uppgift och verksamhet samt 
utveckla kommunens service 
och tillgänglighet 
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Sektorn för samhällsutveckling bidrar till en attraktiv kommun att leva i genom att: 

 

 

 

 

Säkerställa god kvalitet och service i våra beslut 
Genom att utveckla våra digitala verktyg ökar vi vår service till våra medborgare. Vi fortsätter 
att arbeta med gott bemötande och god kvalitet. Vi anordnar internutbildningar för att öka 

vår kompetens och vårt samarbete. 

Erbjuda ett rikt och varierat kulturellt utbud
Vi tillhandahåller kultur med basen i vårt unika kulturarv samtidigt som vi erbjuder och hittar 
nya former för att nå ut till alla invånare. I vårt kulturhus finns bibliotek, museum och arkiv. 

Biblioteket är en demokratisk mötesplats som erbjuder läsfrämjande verksamhet för alla 
åldrar och bidrar till ett socialt och digitalt hållbart samhälle. Vårt kulturhus är tillgängligt för 

alla och därmed en viktig demokratisk mötesplats.

Erbjuda möjlighet till ett aktivt natur- och friluftsliv 
Vi gör detta genom att tillhandahåll såväl stadsnära strövområden som vandringsleder i 
välbevarade skogsområden. Vi skapar naturreservat och bygger ut våra cykelvägar. Våra 
skidspår utvecklas och upprätthålls. Vi ser över möjligheterna att mer proaktivt inkludera 
cykelleder i vårt arbete. Genom vårat natur- och friluftsråd identifierar vi viktiga områden 

som ska prioriteras och utvecklas.

Erbjuda varierade träningsformer för att bidra till god hälsa
Vi stödjer föreningslivet, vi arbetar vidare med förverkligandet av ny sporthall, vi utvecklar 

digitala verktyg för att förenkla bokning av lokaler och pass. Leksandshallen och Granberget 
fortsätter vara viktiga komponenter i vår verksamhet.
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Hur mäter vi målet? 
Målnivån för våra sektorsövergripande indikatorer är; samma nivå eller bättre. När det kommer till 
exempelvis mätning av Insikt ligger vi väldigt högt, att öka ytterligare är i dessa fall inte ett mål i sig. 
Så gäller också inom flera områden på medarbetarenkäten, det viktiga i en tid av fortsatt utveckling i 
kombination med ansträngd ekonomi att sätta mål som är tillräckligt bra. Att ligga kvar på den höga 
nivån sektorn ligger är därav tillräckligt.  

Skapa förutsättningar för byggnation och god infrastruktur
Vi skapar förutsättningar för nybyggnation, vi arbetar fram nya detaljplaner, genom 

identifiering av nya områden inom kommunens utvecklingsstråk. Vi fortsätter arbeta för att 
utveckla vår mät- och kartkompetens. Vi planlägger lämplig mark för exploatering och 

beaktar skyddsvärda miljöer.
Vi arbetar med att förvalta vårt unika kulturarv samtigt som vi skapar förutsättningar för 

nybyggnation med väl utformade och estetiskta byggnationer
Vi arbetar vidare med ”våra vägar”, Moskogsvägen, förbättrad belysning, utveckla våra gång-

och cykelvägar. Vårt arbete med kommunikation genomsyrar samtliga områden, för att 
exemplvis ta sig till vår fantastiska natur krävs mölighet kommunikationmöljigheter. 

Främja tillväxt och utveckling av näringslivet och vår besöksnärning 
Vi arbetar fram en besöksnäringspolicy, vi fortsätter vårt arbete med att stötta handeln med 
utgångspunkt i fastlagt näringspolitiskt program. Vi jobbar med att kontinuerligt informera 

och involvera våra företagare. Kulturutbudet och våra kulturmiljöer bidrar i hög grad till 
Leksand som attraktiv besöktsort och viarbetar aktivt med de kulturella och kreativa 

näringarna. 

Bidra till hållbar utveckling 
Med utgångspunkt i agenda 2030 bidrar sektorn till att arbeta med hållbar utveckling. En 

hållbarhetsgrupp har tillsatts och arbetet med att se över miljömålen, energiplan, 
naturvårdsplan och folkhälsoplan har initierats. Vi arbetar för biologisk mångfald. 

För att kunna bidra till att göra Leksand till en attraktiv boendekommun måste våra 
medarbetare må bra, hållbart medarbetarskap med fokus på ledarskap och god arbetsmiljö 

är därav avgörande för att kunna arbeta vidare. 
Vi skapar möjligheter för studenter/distansstudenter att bo kvar i Leksand under 

studieperioden. Vi arbetar aktivt för att minska den digitala klyftan med särskilt fokus på 
äldre. Vi skapar förutsättningar att ta sig till exempelvis arbete och skola på alternativa sätt 

genom exempelvis byggnation av cykelvägar. Detta har direkt bäring på såväl folkhälsan som 
vår miljö. 
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Utöver de sektorsövergripande indikatorerna sker även mer specifik mätning på avdelningsnivå. 

• Insikt 
- Samtliga myndighetsområden (miljö, bygg, livsmedel, alkohol) 
- Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, SKR, NKI (U07451) 

• Egna mätningar 
- Medarbetarenkäten 
- Sopsäcksvikt från kommunhuset 

 
• Digitalisering/E-blomlådan 
- Vi mäter bland annat indikatorer i E-blomlådan. Mål nivån är att förbättra resultatet jämfört 

med självskattning maj 2020. 
 

• Övrigt 
- Rakning årets friluftskommun (Naturvårdsverket) 

 

Bilaga 1. Verksamhetsbeskrivning 
Sektorn för Samhällsutveckling arbetar med fritid, kultur, näringslivsfrågor, strategisk planering, 
myndighetsutövning och service åt medborgarna inom samhällsviktiga funktioner. 
 
Myndighetsavdelning 
Myndighetsavdelningen ansvarar för kommunens uppgifter som lokal myndighet inom områdena 
miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, handläggning av bygglov och tillsyn enligt Plan- och 
bygglagen.  
 
Avdelningens gemensamma uppgift kan sammanfattas i följande punkter: 
• Myndigheten arbetar med lagefterlevnad inom dess ansvarsområden. 
• Myndigheten ska fatta lagligt grundade beslut. 
• Avdelning ska leva upp till sina åtaganden rörande handläggningsrutiner och handläggningstider. 
• Invånare och verksamheter ska få information och service. Vår stora kontaktyta gör att vi är en 

viktig del av kommunens ansikte utåt. 
• Avdelningen ska bidra i samhällsplaneringsprocessen med sin kompetens och med en helhetssyn. 
• I ärenden som kräver gemensam handläggning av enheterna miljö och bygg ska avdelningen för 

att förenkla för våra kunder ge en samlad bedömning av ärenden. 
 

Plan- och kartavdelningen 
Plan- och kartavdelningens uppdrag är att ansvara för kommunens detaljplanering och kart- och 
mätverksamhet. 
 
Planverksamheten ansvarar för den del av kommunens fysiska planering som avser detaljplanering 
men deltar även i kommunens strategiska arbete, infrastrukturåtgärder, översiktsplanering, 
exploaterings- och etableringsfrågor och fastighetsrättsliga frågor.  
 
Inom avdelningen finns även kommunens kart- och mätverksamhet. Kartverksamheten upprättar och 
administrerar kommunens karta och producerar allt som har med GIS och kartproduktion att göra. 
Mätverksamhetens uppgifter består av produktion av nybyggnadskartor och grundkartor för plan- 
och bygglovsprocessen, ajourhållning av primärkarta och stomnät samt utstakning, utsättning, 
lägeskontroll och inmätningar för diverse projekt. 
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Vi har vår Vision 2025, kommunens översiktsplan, Bostadsförsörjningsplan samt en VA-plan och 
andra strategiska dokument som tillsammans med övriga riktlinjer/policys och gällande lagstiftning 
pekar ut riktningen och vägleder oss i vårt arbete.  
 
Planverksamheten hanterar kommunens detaljplanering i enlighet med gällande lagstiftning. Utöver 
detta erbjuder vi även hjälp med framtagande av planhandlingar till externa exploatörer i rollen som 
anlitad planförfattare och vi ger också råd gällande genomförandefrågor och avtalsskrivning. Vi ingår 
som en del i kommunens tjänstemannagrupp kallad exploateringslots där vi i ett tidigt skede träffar 
olika aktörer för att ge information som ska underlätta vid en framtida etablering eller exploatering. 
 
Inom kartverksamheten erbjuder vi information till våra invånare och besökare via den externa karta 
som finns på www.leksand.se. Där presenteras information om allt från strandskydd och lediga 
tomter till vandringsleder och förskolor. 
 
Genom vår mätverksamhet kan vi erbjuda en högre servicenivå i bygglovsärenden bland annat 
genom upprättande av nybyggnadskartor. Vi erbjuder även tjänster såsom utsättning, gränsutvisning, 
utstakning mm. 
 
Strategisk planering 
Avdelningen för strategisk planering ansvarar för frågor inom trafik, natur, energi och översiktlig 
planering. 
Trafik ansvarar för att skapa en god trafiksäkerhet, hög framkomlighet och en bra trafikmiljö på 
kommunens gator och gång- och cykelvägar. Verkar aktivt och förebyggande för trafiksäkerheten 
utifrån nationella trafiksäkerhetsmål (Nollvisionen). Arbetar för att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv, tillgänglig och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet med hänsyn till trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Samverkar och samarbetar såväl 
internt inom kommunen som med myndigheter, organisationer, företag och enskilda i frågor som 
berör trafik, vägar och kommunikationer. 
 
Natur arbetar för att bibehålla och stärka förutsättningarna för den biologiska mångfalden i 
kommunen, sprida information om och öka möjligheterna för människor att uppleva naturen. 
Arbetar för att bevara en rik och varierad natur till exempel genom att inventera, skydda och förvalta 
värdefulla naturområden samt bevaka känslig natur vid etablering av bebyggelse och vägar. 
 
Energi- och klimatrådgivningen verkar för en hållbar utveckling och hushållning med resurser, för 
minskad klimatpåverkan genom minskat energibehov i såväl fastigheter som transporter samt verkar 
för att succesivt övergå till förnybara energikällor. Arbetet sker genom att söka både tekniska 
lösningar och informera och utbilda i brukarledet för att uppnå beteendeförändringar. Energi- och 
klimatrådgivningen sker i samverkan mellan kommunerna Rättvik, Gagnef, Vansbro och Malung-
Sälen med Leksand som samordnande kommun. Kommunen söker årligen bidrag från 
Energimyndigheten för att kunna bedriva den utåtriktade Energi- och klimatrådgivningen. Energi- och 
klimatrådgivaren ger information och råd till enskilda hushåll, fastighetsägare, 
bostadsrättsföreningar, organisationer och företag.  
 
Den översiktliga planeringen ansvarar för den långsiktiga helhetssynen i utvecklingen och 
markanvändningen i kommunen genom Översiktsplan och Bostadsförsörjningsplan mm. Även 
konkreta genomförandeprojekt kopplat mot visionen, ex centrumutvecklingsplanen utgör en viktig 
del av arbetet. Avdelningen arbetar med kontakter utåt med allmänhet, företag, organisationer, 
skolor, Länsstyrelsen, Region Dalarna och grannkommuner för att förankra Leksands vilja att vara en 
attraktiv kommun där det är lätt att leva. Stadsarkitekten ansvarar även för gestaltningsfrågor med 
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målet att få en tilltalande och väl utformad miljö. Detta sker bland annat genom medverkan i 
bygglov, detaljplaner, utsmyckningsgrupp och exploateringsprojekt.   
 
Fritidsavdelning 
Avdelningen omfattar tre enheter; Fritid ute, Leksandshallen samt vaktmästeriet.  

Avdelningen hjälper till vid många av de evenemang som händer i kommunen. Detta i form av 
iordningsställande för evenemang och sedan återställande efter evenemanget. Avdelningen är också 
behjälpliga till olika föreningar att uppfylla och utföra olika önskemål som gagnar föreningslivet.  
Enhet Fritid ute:  
Fritid ute driver vintertid Granbergets skidanläggning med snötillverkning, säkerställer fina pister i 
slalombacke, upprätthåller goda skidspår för längdåkning samt tillhandahåller personalresurser för 
anläggningens drift. Under sommartid driver man Siljansvallen med tillhörande fotbollsplaner. 
Insjöns IP driver man året runt.  
 
Enheten drar flera skidspår i kommunen när väderleken och snötillgången tillåter. På sommaren 
sköter man flera av kommunens badplatser och har skötseln av de flesta av kommunens 
vandringsleder.  
 
Enhet Vaktmästeri: 
Vaktmästeriet består av vaktmästeri, förråd och verkstad.  
 
Verkstad och förråd ansvarar bland annat för att serva kommunens samtliga fordon.  
 
Vaktmästeriet sköter underhållet på samtliga de kommunala skolorna, förskolorna, särskilda 
boenden och kontorsbyggnader, totalt hanterar de ca 50 objekt. Enheten är även ansvarig för 
kommunens skogsvård, detta inkluderar bland annat beställning av skogsavverkning och 
markplanering i samband med byggnation på kommunal mark. Man ser till att tillgänglighetsgöra 
vissa vandringsleder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna nyttja dem.  
 
I övrigt sköter enheten även viss renovering av hembygdsgårdar, rastplatser, offentliga toaletter, 
kulturfastigheter. Man tillhandahåller Fixarmalte. Kommunens boskapsbestånd i form av highland 
cattle sköts också av enheten.  
 
Leksandshallen 
Leksandshallen har renoverats och håller en god standard när det gäller utövande av olika bollsporter 
i sporthallen, där de fem omklädningsrummen nyligen är renoverade. Leksandshallen bedriver 
gymverksamhet i nyrenoverade gym, gruppträning och spinning. Det finns en simhall med en 25 
metersbassäng och en mindre undervisningsbassäng. På torsdagar värms bassängen upp till 33 
grader för att passa till aktiviteter för både yngre, äldre och för rehabilitering. Det finns även en 
relaxavdelning med bubbelpool samt en torr- och ångbastu. 
 
Leksandshallen erbjuder tjänster i form av ledarledda gym pass, vattengymnastik, babysim, spinning 
pass och för enskild individ personlig träning. Enheten ger också en introduktion i hur man tränar för 
att både locka till fortsättning men även för att minimera skaderisken. 
 
Kulturavdelningen 
Drygt 15 medarbetare ansvarar för kommunens kulturuppdrag som bland annat innefattar kulturhus, 
bibliotek, kulturarv som hembygdsgårdar och stöd till kulturföreningar. 
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Kultur- och biblioteksavdelningen ansvarar för att förverkliga och utveckla kommunens 
kulturuppdrag. Vårt ansvar omfattar Leksands kulturhus med folkbibliotek, museum och 
lokalhistoriskt arkiv, Insjöns folkbibliotek och hembygdsgårdar  
 
Biblioteket är en lagstadgad verksamhet med ett tydligt uppdrag att verka för ett socialt hållbart och 
jämlikt samhälle. Vi har fokus på läsfrämjande för alla med särskild inriktning på barn och unga, 
mångfald och tillgänglighet. Uppdraget innebär att tillhandahålla funktionella och tillgängliga lokaler 
anpassade till användarnas behov. Biblioteket är en självklar mötesplats för kommunens invånare 
och ett nav i besöksnäringen. Genom särskilda satsningar på IT-området höjer biblioteket den digitala 
delaktigheten i kommunen. För att nå vision 2025 och 18 000 invånare skapar vi möjligheter för 
studenter/distansstudenter att bo kvar i Leksand under studieperioden. Biblioteket bidrar till att ”Det 
är lätt att leva i Leksand”. 
 
Vi erbjuder våra besökare: 

• En inspirerande läs- och studiemiljö för alla åldrar 
• En välkomnande barnavdelning som inbjuder till läsning och lek 
• Lån av böcker och andra medier samt fjärrlån från andra bibliotek 
• Informationstjänst med litteraturvägledning i våra lånediskar och genom digitala kanaler 
• E-bibliotek 
• Verksamhet särskilt inriktad mot barn och unga, äldre, funktionsnedsatta och nyanlända 
• Läsfrämjande programverksamhet som Afternoon read, Bokfika och Boktipsarfrukost 
• Läsfrämjande insatser externt exempelvis Allas barnbarn, Litteraturprofilerade förskolor, 

Boken kommer och Högläsning för äldre 
• IT-torg med publika datorer, wifi och PressReader med tidningar och tidskrifter på flera språk 
• IT-tjänster, kopiering, scanning, bildhantering och utskrifter samt särskilda tjänster som Boka 

en bibliotekarie och IT-guider 
• Programverksamhet som Musiklyssning, barnteater och filmklubb 
• Arena för externa aktörer som lokala författare, utställare, Låna frö och släktforskning 
• En aktiv part i lokala evenemang exempelvis Kulturkalaset och Leksand 700 år 
• En resurs i besöksnäringen med service för turister 

 
 
Biblioteket ska med professionellt arbete, bra service och med positivt bemötande medverka till och 
tillgodose kommunmedborgares och besökares behov. Det ger möjligheter till ökad bildning, 
demokrati och livskvalitet. Generösa öppettider och en för besökaren kostnadsfri mötesplats gör 
biblioteket till en självklar del av det attraktiva Leksands centrum.  
 
Varje år är avdelningen delaktig i ett 150-tal kulturevenemang. Kulturhusets museum visar både fasta 
och tillfälliga utställningar med både lokal och internationell profil och det lokalhistoriska arkivet är 
en faktakälla av riksintresse med både text och fotoarkiv.  
 
Vi tillhandahåller mötesplatser och fyller dem med intressant innehåll som exempelvis museum, 
utställningar, filmvisning, lokalhistoriskt arkiv, hembygdsgårdar, konstnärshem, program och 
kulturverksamhet och att fördela stöd av olika slag. Vi är också en aktiv och drivande 
samarbetspartner i skapande skola-arbetet där alla elever i grundskolan erbjuds att delta i minst ett 
högkvalitativt kulturevenemang per läsår. 
 
Kulturavdelningen arbetar med kulturen ur ett samhällsperspektiv genom att möjliggöra varje 
individs behov av kulturellt uttryck och intryck och synliggöra de värden och effekter kulturen har. 
Människors utveckling, välbefinnande och upplevelser är grundläggande för en god och fungerande 
livsmiljö. Vi har därför särskilt fokus på barn och unga, mångfald, jämlikhet och tillgänglighet. Att 
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arbeta strategiskt och långsiktigt med kulturfrågor och kulturens roll i samhället är ytterst en fråga 
om demokrati och rättvisa. Vi har fokus på att utveckla, synliggöra och tillgängliggöra Kulturhuset för 
att befästa dess roll som demokratisk mötesplats. 
Näringslivsavdelningen 
Näringslivsavdelningen arbetar med att skapa bästa möjliga förutsättningar för näringslivets 
utveckling, skapa nätverk och mötesplatser samt medverka till att den goda leksandsandan består. 
 
Avdelningen arbetar med rådgivning och service till företagare, etablerings-, mark- och 
tillståndsfrågor, företags- och projektstöd samt kompetensutveckling, att arrangera branschträffar, 
frukostmöten och göra företagsbesök, har en aktiv roll i utvecklingen inom besöksnäringen, 
utveckling av kollektivtrafiken, infrastrukturfrågor, att tillgodose efterfrågan på färdigplanerade 
tomter för verksamheter, egna hem och flerfamiljshus i attraktiva lägen, utveckling av en levande 
landsbygd genom dialog med byarna och byaråden i fråga om start av nya verksamheter och 
långsiktig hållbar samhälls- och kommersiell service 
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Bilaga 2. Rapportering 2020 
Politiska mål och indikatorer  

1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och 
klimatområdet 

Indikatorer Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Målnivå Målnivå Målnivå Källa 

Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, andel % 

18% 21 % 25 % (övre 
kvartilen) 

50 %  25 % 
(lägsta 

kvartilen) 

RKA 

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

Matsvinn Gästishallen, gram per 
portion 

Varierar 
mellan  

20-35 gr/dag 

Ingen 
mätning 

<35 gr 35-70 gr >70 gr Egen 
mätning 

Utveckling av sopsäcksvikt efter 
källsorteringsprojekt 

Ingen 
förbättring 

Ingen 
mätning 

>10% 1-10% <1% Egen 
mätning 

Andel miljöbilar i 
kommunorganisationen 

47 % 45 % 25 % (övre 
kvartilen) 

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen) 

MFS 

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

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

 
Kommentarer/analys till resultatet: 

• Andelen ekologiska livsmedel till och med 31 december är 18 %, vilket är en minskning med drygt 
3 % jämfört med 2019. Det innebär röd målnivå. Ekologiska varor som används är i huvudsak 
kaffe, vit fisk, mjölk, fil, bananer, hårdbröd, krossade tomater och havregryn. Att förvaltningen 
inte når en högre målnivå beror på flera faktorer, att Coronan under 2020 haft en stor inverkan 
då färre portioner tillagats, sjukfrånvaro inom skola och förskola, distansutbildning och att elever 
ätit på Tegera Arena. Ekologiska livsmedel är dyrare och kostenheten har i nuvarande 
upphandling inte haft ett sortiment upphandlat som gett den effekt man tänkt sig. Kostenheten 
har varit mer återhållsamma med alla inköp däribland livsmedelsinköp för att hålla budget. Det 
är svårt att göra en exakt beräkning av kostnaden för att nå en andel på 30 %, men 
förvaltningens bedömning är att det skulle kosta ytterligare cirka 200 tkr att närma sig målnivån. 
Kostenhetens bedömning är att inköp av ekologisk köttfärs, pasta och ris skulle kosta cirka 
330 tkr/år. 

• Det dagliga matsvinnet i Gästishallen är ca.32,5gram per portion, det innebär grön målnivå. 
Matsvinnet följs upp varje dag och resultatet sätts upp i matsalen för att medvetandegöra 
eleverna.  

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

olika bra på olika platser. För att införa ett system som fungerar överallt behöver det förnyas och 
anpassas och berörd personal ändra beteende. Källsortering på kommunhuset ska vara 
genomfört till sista september. Efter kommunhuset kommer projektet att se över och anpassa 
systemet hos kommunens övriga verksamheter. Under projektets första fas, då kommunhusets 
avdelningar informerades om källsorteringen och systemet i huset (hösten 2019 till januari 2020) 
vägdes avfallet tre gånger av städavdelningen. Resultatet visade inte någon viktminskning. Sedan 
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kom Covid-19 och personalen på kommunhusets avdelningar började arbeta hemifrån. Ingen 
vägning jämförbar med tidigare kunde därför genomföras. Situationen är fortfarande sådan.  Så 
snart det går kommer städavdelningen att genomföra nya vägningar och uppföljningar. Rutiner 
för det kommer att arbetas fram.    

• Arbetet med nya miljömål pågår. Arbetsgrupper har skapats och planen är att kunna besluta om 
nya miljömål under 2021. Nuvarande miljömål har förlängts så de även gäller under 2021.  

Åtgärder/planerade insatser: 

• 2021 ska en ny upphandling av livsmedel göras och inför den ska förvaltningen ha en dialog med 
politiken om förväntningar och krav. 

• För att minska matsvinnet ytterligare är en idé att skapa ett gemensamt arbete med skolan för 
att säkerställa att alla jobbar mot samma mål.  

• Arbetet med att ta fram nya miljömål pågår. Ett förslag på naturplan har tagits fram.  
• En hållbarhetsgrupp med representanter från flera sektorer träffas regelbundet. Inga möten har 

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

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

Indikatorer Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Målnivå Målnivå Målnivå Källa 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i 
skolan 

85,3% 87% 25% (övre 
kvartilen) 

50%  25% (lägsta 
kvartilen) 

SKL/egen 
mätning 

>90% 70-90% <70% Egen 
mätning 

Elever i åk 4: Jag är ofta utomhus 
på rasterna 

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

Elever i åk 8: Känt sig nedstämd 36,4% 34,6% <15% 15-30% >30% LUPP/ 
Egen 

mätning 
Åk 1 gymnasiet som uppger att de 
dricker alkohol 

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

Åk 1 gymnasiet som uppger att de 
provat på narkotika 

Våren 2021 3,1% <3% 3-7% >7% ELSA 

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

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

Placeringar antal, vuxna 
missbrukare 

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

Köp av vård för vuxna med 
missbruk, andel % 

34,2% 
(2019) 

62,9% 
(2018) 

25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

SCB 

34,2% 
(2019) 

62,9% 
(2018) 

<25% 25-50% >50% Egen 
mätning 

 
Kommentarer/analys till resultatet: 

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

• Elevhälsans organisation på grundskolan har utökats. De har även tagit fram ett årshjul för att 
utveckla det förebyggande arbetet avseende ökad trygghet och trivsel.  

• Socialpedagoger har anställts i grundskolan för att främja den sociala miljön på de större 
skolorna. Alla åldrar behöver öva sig i sociala kontakter. Detta behöver övas även utanför 
klassrummet. 

• Digital anmälan och utredning av kränkningar har implementerats hos all personal i grundskolan 
och är en naturlig del i trygghetstänkandet. 

• Arbetet med lärmiljön i grundskolan har gjort personal och elever mer medvetna om hur 
lärmiljön påverkar tryggheten i skolan. 

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

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

• Totalt för alla placeringar kring vuxna har det varit en ökning från årets början till årets 
slut.  Antal placerade vuxna missbruk har varierat mellan två och sex ärenden per månad. 
December månad slutade på sex ärenden.  

• Trenden är att missbruk ökar under sommaren och vi behöver en mer inkluderade öppenvård 
som har tydliga uppdrag i vad det är för insatser som ska utföras.  
 

Åtgärder/planerade insatser: 

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

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

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

• Från höstterminen finns även Fältassistenter anställda för att bygga broar mellan skola och fritid. 
• Ungdomsgården med spelklubb har kommit igång efter flytten och ska utvecklas under året. 
• Kartläggning av alla placeringar har gjorts och en plan har gjorts för att personerna ska kunna 

avsluta placeringar som är möjliga. Flera ärenden har kunnat avslutas under året. 
• Öppenvården behöver ändra sitt arbetssätt och arbetsmetoder för att möta upp de behov som 

finns runt missbruk. 
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3. Höja måluppfyllelsen hos elever i våra skolor 

Indikatorer Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Målnivå Målnivå Målnivå Källa 

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

Ingen 
mätning 

62% 25% (övre 
kvartilen) 

50%  25% (lägsta 
kvartilen) 

Skolverket/
SCB 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i 
engelska 

88,5% 84,8% 25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

Skolverket/
SCB 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i 
matematik 

85,5% 87,2% 25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

Skolverket/
SCB 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i 
svenska 

88,6% =100 25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

Skolverket/
SCB 

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

73,3% 70,4% 25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

Skolverket/
SCB 

73,3% Ingen 
mätning 

<20% från 
100% 

>20-<40% 
från 100% 

>40% från 
100% 

Egen 
mätning 

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

Elever i åk 9, genomsnittligt 
meritvärde avvikelse från 
modellberäknat värde 

-1,9 0,5 25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

SKL/SCB 

-1,9 Ingen 
mätning 

>5 -5 till 5 <-5 Egen 
mätning 

Meritvärde åk 9 (17 ämnen) 230,5 226,6 25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

Skolverket/
SCB 

Genomsnittlig betygspoäng – 
elever med gymnasieexamen 

14,0 14,0 25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

Skolverket/
SCB 

 
Kommentarer/analys till resultatet: 

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

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

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

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

Åtgärder/planerade insatser: 

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

• Elever som under våren har fått sämre resultat på grund av det läge som rådde kommer att 
fångas upp i undervisningen under innevarande läsår. 
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4. Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, 
kommunikation och läsning i förskolan 

Indikatorer Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Målnivå Målnivå Målnivå Källa 

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

Ingen 
mätning 

65% 25% (övre 
kvartilen) 

50%  25% (lägsta 
kvartilen) 

Skolverket/
SCB 

Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 

<20% från 
100% 

>20-<35% 
från 100% 

>35% från 
100% 

Egen 
mätning 

Andel barnboklån i kommunala 
bibliotek 0-17 år 

Maj 2021 29% 25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

SCB/KB 

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

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

0,26 0,41 >6 2-6 <2 Egen 
mätning 

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

 
Kommentarer/analys till resultatet: 

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

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

• Antalet gjorda DUK:ar sjönk skarpt i och med Corona-situationen. Dels pga. omställningen, dels 
pga. kontinuiteten bland barn och personal som påverkades av sjukdomar. 

Åtgärder/planerade insatser: 

• Arbetet med DUK:ar ingår i förskolans plan kring det systematiska kvalitetsarbetet. Skolledningen 
arbetar systematiskt med att pedagogerna kontinuerligt ska utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet. I det planerade utvecklingsarbetet kan DUK:arna ersättas med andra former av 
dokumentation. 
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• Grundskolan arbetar med ett utvecklingsarbete med skolbibliotekarierna. Vi vill utöka 
skolbibliotekariernas kompetens att bli en ännu bättre pedagogisk resurs i skolorna för att främja 
språkutveckling genom läsning och skrivning. 

5. Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, 
hälsofrämjande och hållbar omsorg med inflytande över sin 
livssituation 

Indikatorer Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Målnivå Målnivå Målnivå Källa 

Brukarbedömning särskilt boende - 
helhetssyn 

84% 81% 25% (övre 
kvartilen) 

50%  25% (lägsta 
kvartilen) 

Socialstyrel
sen 

84% 81% >86% 77-86% <77% Egen 
mätning 

Brukarbedömning hemtjänst – 
helhetssyn  

82% 88% 25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

Socialstyrel
sen 

82% 88% >94% 87-94% <87% Egen 
mätning 

Brukarbedömning LSS – helhetssyn  81% 90% >84% 61-84% <61% Egen 
mätning 

Antal brukare/kunder som erhållit 
förenklad handläggning 

50 beslut Ingen 
mätning 

>10 10-5 <5 Egen 
mätning 

 
Kommentarer/analys till resultatet: 

• När brukarundersökningen skickades ut till kunderna i hemtjänsten mellan mars-maj var det 
mycket vikarier som jobbade, på grund av hög sjukdom hos personalen. Detta påverkar 
resultatet då många olika vikarier besökte våra kunder. Detta påverkar också 
personalkontinuiteten som fortfarande är i genomsnitt 19 personer under en 14 dagarsperiod 
som besöker våra kunder. Helhetsbedömningen påverkas av de andra indikatorer som mäts 
bland annat trygghet och inflytande som har lägre resultat. Hemtjänstens resultat på 82 procent 
nöjdhet är i jämfört med riket och kunder i hemtjänsten är överlag mycket nöjda i riket.  

• I hemtjänsten är det numera mycket manliga anställda både ordinarie och vikarier vilket kan 
tänkas vara bra. Kunderna däremot är inte alls nöjda med detta och säger ifrån sig hjälpen.    

• 55 procent av personalen är av manligt kön och 45 procent av dessa är av utländsk härkomst. 
Tyvärr har flera av dessa brister i det svenska språket vilket också leder till ett lägre resultat. 

• LSS brukarundersökning är inte nationell utan egen mätning. I den egna mätningen kan det 
variera mellan åren vilka insatsers som mäts. Under 2021 är det andra insatser än 2020 som läggs 
ihop i helhetsbedömningen, då resultat inte erhållits av alla insatser som skickats ut. Resultatet 
har sänkts något till 81 procent från 90 procent. 
 

Åtgärder/planerade insatser: 

• Enhetscheferna vid hemtjänsten ska prioritera det ”första kunden besöket” för att ha en direkt 
kontakt med kunderna och höra deras önskemål och behov. 

• Inom hemtjänsten ska ”näransvariga” besöka sina kunder oftare. 
• Genomförandeplanerna ska innehålla mål mm. 
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6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både 
medarbetarnas och lokala arbetsmarknadens behov 

Indikatorer Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Målnivå Målnivå Målnivå Källa 

Andel sjukfrånvaro i kommunen 
totalt 

8,54% 8,5% 25% (övre 
kvartilen) 

50%  25% (lägsta 
kvartilen) 

SKL 

8,54% 8,5% <6% 6-8% >8% Egen 
mätning 

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

79 79 25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

SKL 

79 79 >80 69-80 <69 Egen 
mätning 

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

Andel elever på yrkesvux som 
kommer i egen sysselsättning 

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

Andel elever på gymnasiets 
yrkesprogram som kommer i egen 
sysselsättning 

Underlag 
saknas 

Ingen 
mätning 

>80% 60-80% <60% Egen 
mätning 

Tillgång till arbetskraft med 
relevant kompetens 

2,82 2,89 <73 73-217 >217 Företagskli
mat 

 
Kommentarer/analys till resultatet: 

• Sjukfrånvaron 2020 är 8,54% vilken är en liten ökning jämfört med 2019. Det var många sjuka i 
början av pandemin. Sociala sektorn, utbildningssektorn och verksamhetsstöd hade mycket 
högre sjukfrånvaro än vanligt i början av pandemin och i samhällsutvecklingssektorn var den 
något högre. Under sommaren var sjukfrånvaron mycket lägre än vanligt. Under hösten ökade 
sjukfrånvaron främst i sociala sektorn och utbildningssektorn. Sjukfrånvaron har påverkats av att 
medarbetare har blivit sjuka i covid, de har behövt stanna hemma vid minsta symptom och även 
stannat hemma om en närstående har varit sjuk. I flera arbetsgrupper har det funnits möjlighet 
att jobba hemifrån vid symptom. Trots pandemin har sjukfrånvaron hållit sig på i princip samma 
nivå som 2019. 

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

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

Åtgärder/planerade insatser: 

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

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

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

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

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

 

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

Indikatorer Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Målnivå Målnivå Målnivå Källa 

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

37% 41% 25% (övre 
kvartilen) 

50%  25% (lägsta 
kvartilen) 

SCB 

37% Ingen 
mätning 

>35% 15-35% <15% Egen 
mätning 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar 
antal/inv 7-20 år 

36 (avser 
2019) 

37 (avser 
2018) 

25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

Riksidrotts- 
förbundet 

v. 40 avser 
2019 

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

Antal besökare i kulturhuset 80 000 245 795 >250 000 220 000-
250 000 

<220 000 Egen 
mätning 

Rankingplacering i 
Naturvårdsverkets årliga mätning 
”Sveriges friluftskommun” 

Plats 12, bäst 
i Dalarna, 

30,5 poäng  

Delad 1:a 
plats 

<73 73-217 >217 Naturvårds
verket 

Antal sidvisningar naturkartan 30 000 
(webben) 

7626 >15000 7500-
15000 

<7500 Egen 
mätning 

 

Kommentarer/analys till resultatet: 

• Kulturskolan har inte kunnat bedriva sin uppsökande verksamhet, det vill säga besök ute på 
grundskolorna, såsom brukligt under våren, vilket sannolikt förklarar en del av det tapp som skett 
jämfört med 2019. 
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• Naturkartan har under året visat sig vara en stor succé med en ökning från totalt 7626 
sidvisningar för hela 2019 till 30 000 visningar fram till och med december månad. Utöver detta 
tillkommer även nedladdningar av appen.  

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

• Arbetet med ny sporthall pågår. 
• Anledning till tapp i Sveriges friluftskommun berodde framförallt på att frågor kopplade till 

skolan fick annorlunda svar i år jämfört med tidigare år.  
• Totalt minskade antalet besökare till Granberget jämfört med tidigare år, under säsongen 

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

• Leksandshallen har drabbats hårt av pandemin. Fram till sista december 2020 har totalt 57 000 
personer besökt Leksandshallen, att jämföra med 85 000 personer samma period förra året. 
Detta kommer få direkt ekonomiska konsekvenser då antalet betalande besökare minskat.  

• Från november har Leksandshallen och Kulturhuset varit stängt. På Leksandshallen har 
simträning för skolor fortsatt och på Kulturhuset har man kunnat fortsätta låna ut böcker genom 
digital beställning och utlämning utanför huset.  

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

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

 

Åtgärder/planerade insatser: 

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

•  Grundskolan har ett aktivt samarbete med att kulturskolan bedriver musikundervisningen i 
årskurs 2 på samtliga skolor i kommunen. 

• På högstadiet erbjuds kulturskolans utbud till elever på elevens val. 
• Förhoppningen är att kunna öppna upp både kulturhuset, då pandemin stabiliserats. Under tiden 

kan utställningar på Kulturhuset följas digitalt.  
• Utvecklandet av naturkartan kommer fortsätta och nya typer av besökspunkter kommer läggas 

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

Indikatorer Resultat  
2020 

Resultat 
2019 

Målnivå Målnivå Målnivå Källa 

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

Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 

>75% 26-75% <26% Egen 
mätning 

Andel inkomna ärenden lösta av 
kundtjänst 

Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 

>75% 31-75% <31% Egen 
mätning 

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

Stängt sedan 
nov 

4 h >6 h 2-6 h <2 h Egen 
mätning 

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

Stängt sedan 
nov 

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

Delaktighetsindex 56 Ingen 
mätning 

25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

RKA 

56 56 >70 45-70 <45 Egen 
mätning 

 
 
Kommentarer/analys till resultatet: 

• Kommunikationsavdelningen har varit med i krisledningsarbetet och har därför inte hunnit arbeta 
aktivt med indikatorerna webbformulär/e-tjänster, ärenden lösta av kundtjänst och 
delaktighetsindex.  Planen var att återuppta arbetet under hösten, men eftersom 
smittspridningen ökade under hösten har Kommunikationsavdelningen prioriterat sina resurser 
till pandemiarbete.  

• Kommunikationsavdelningen har dock gjort några formulär under året, men inte i den 
utsträckning som det var tänkt eftersom det inte har funnits resurser till detta.  
 

Åtgärder/planerade insatser: 

• Förhoppningen är att kunna öppna de kommunala biblioteken samt Leksandshallen då pandemin 
stabiliserats. Under tiden omfördelas Leksandshallens personal till Granberget och digitala 
boklån erbjuds.  
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9. Skapa förutsättningar för fler bostäder och företag genom 
strategisk planering och utveckling av mark och infrastruktur i hela 
kommunen 

Indikatorer Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Målnivå Målnivå Målnivå Källa 

Handläggningstid från inkommen 
ansökan till beslut för bygglov, 
antal dagar 

57 
(jämförande 
resultat finns 

ej ännu) 

58 25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

RKA 

57 58 <40 40-70 >70 Egen 
mätning 

Tillämpning av lagar och regler 
(Företagsklimat, svenskt näringsliv) 

Frågan har 
utgått från 
rakningen 

4,49 25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

Insikt 

Frågan har 
utgått från 
rakningen 

75 >78 70-78 <70 Egen 
mätning 

Tjänstemännens attityd till 
företagande (Företagsklimat, 
svenskt näringsliv)* 

3,15 * 3,59 25 % (övre 
kvartilen) 

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen) 

Svenskt 
näringsliv 

53** 58 >83 75-83 <75 Egen 
mätning 

Antal bostäder som pågående 
detaljplaner möjliggör 

400  100-150 
bostäder 

50-100 
bostäder 

0-50 
bostäder 

Egen 
mätning 

Antal (under året) meter anlagda 
eller förbättrade cykelvägar 

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

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen) 

RKA 

1000 m 80 m 
(Torget) 

>1000 m 600-1000 
m 

<600 m Egen 
mätning 

* denna indikator redovisas inte i kolada och det är därav svårt att få fram en jämförande siffra gällande kvartiler på riket 
totalt.  
** maximal poäng sex. Den egna mätningen baseras på indextalet delat sex. 
 *** cykelväg i kommunen, kommunal, meter/invånare N07803 
 
 
Kommentarer/analys till resultatet: 

• Vid nya vägen förbi förskolan Myran har 500 meter gång- och cykelväg (GC-väg) anlagts. I Insjön 
har ny GC-väg längs Insjövägen samt Faluvägen tillskapats för att bland annat göra vägen till och 
från skolan säkrare. I Tällberg pågår förarbetet för att anlägga cykelväg till Tällbergs skola. 
Arbetet med GC-väg till Häradsbygden fortsätter.  

• Totalt har 493 byggärenden inkommit 2020, detta motsvarar 90 stycken fler jämfört med 2019. 
Det har sökts bygglov för totalt 17 villor, att jämföra med 12 året innan.   

• I dagsläget pågår arbetet med flera större detaljplaner som syftar till att möjliggöra 
nybyggnation. Exempelvis detaljplan Lummerhöjden, Åkerö Brofäste, Norra Hallberget i 
Siljansnäs samt Rosen Västra. Uppdaterad bostadsförsörjningsplan har beslutats i 
samhällsbyggnadsutskottet i januari och förväntas antas av kommunfullmäktige under våren.  
 

Åtgärder/planerade insatser: 

• ”Tjänstemännens attityd till företagande” - detta mäter företagarnas upplevelse av tjänstemännens 
attityd. Denna siffra är förvissa röd, men Leksands kommun gör också en mätning genom Insikt 
där de företag och privatpersoner som haft direktkontakt med våra tjänstemän i samband med 
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myndighetsbeslut (bygg, alkohol, miljö och livsmedel) får besvara ett antal frågor gällande bland 
annat attityd, tillgänglighet etc. Dessa siffror visar mycket goda resultat där vi ligger bland de 
bästa i Sverige. Den siffran har ökat 2020 jämfört med 2019. 
 

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

Indikatorer Resultat 
delår 2020 

Resultat 
2019 

Målnivå Målnivå Målnivå Källa 

Antal samverkansområden/delad 
resurs 

44 45 >50 40-50 <40 Egen 
mätning 

Nettopendling till kommun, andel 
(%) 

-6 (avser 
2019) 

- 4 (avser 
2018) 

25% (övre 
kvartilen) 

50% 25% (lägsta 
kvartilen) 

SCB 

-6 (avser 
2019) 

- 4 (avser 
2018) 

<-5 -5 till 5 >5 Egen 
mätning 

 
Kommentarer/analys till resultatet: 

• Under hösten avslutades försöken att få till ett samarbete med Rättvik inom GIS-området.  
 

Bilaga 3. Övriga planer att följa upp  
Ny vision 

Bostadsförsörjningsplanen 

Cykelplan 

Naturvårdsplanen 

Trafikstrategi 

Biblioteksplan 

Näringslivspolitiskt program 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

2021-03-04 Referens 
Dnr 2021/188  

Sociala sektorn 
Ulrika Gärdsback, Socialchef  
 

 
 

 
 

Utbildningssektorn 
 
 
 
Carin Fredlin, Utbildningschef 
  

 

Remiss avseende – Länsövergripande 
överenskommelse om samverkan för barns och ungas 
hälsa mellan Dalarnas kommuner och Region Dalarna  

Beskrivning av ärendet 
Förslaget omfattar en samlad och gemensam överenskommelse mellan 
Region Dalarna och de 15 kommunerna om samverkan kring barns och 
ungas hälsa. Överenskommelsen är ett övergripande samverkansdokument 
för barn och unga och utgör en ram för lokala överenskommelser i 
kommunerna.  
Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan 
huvudmännen, kommun och region, gällande barns och ungas hälsa/ohälsa, 
så att barn, unga och i förekommande fall deras vårdnadshavare, upplever att 
de får ett adekvat, snabbt och sammanhållet stöd utifrån behov. Att klargöra 
huvudmännens specifika ansvarsområden tillika områden som förutsätter ett 
gemensamt ansvar för vård- och stödinsatser gällande barns och ungas 
hälsa/ohälsa för att på så vis tillgodose individens behov av stöd utifrån ett 
helhetsperspektiv. Att utveckla verksamheter genom att tillämpa bästa 
tillgängliga evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet med den 
enskilda individen. Ytterst sett handlar det om att tillsammans utveckla en 
behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stöd- och vårdkedja av 
hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna.  
Bakgrund: Arbetet med den aktuella samverkansöverenskommelsen har skett 
på uppdrag av Länsnätverket för förvaltningschefer (Länschefsnätverket) 
och bakgrunden är att överenskommelsen ”Länsövergripande 
överenskommelse om samverkan och samarbete inom Dalarna, Barn och 
unga, 0 t.o.m. 17 år med psykisk ohälsa och/eller psykisk 
funktionsnedsättning” har löpt ut. Länschefsnätverket har förordat att ett 
bredare grepp bör tas avseende samverkan kring barns och ungas hälsa och 
beakta möjligheten att slå samman andra överenskommelser avseende 
målgruppen. Förslaget till överenskommelse är framtaget mellan april 2020 
och februari 2021, i bred samverkan mellan kommunerna i Dalarna och 
Region Dalarna.  
Arbetet har letts av en utvecklingsledare från Avdelningen för hälsa och 
välfärd på Region Dalarna (RSS Dalarna) och har skett i samarbete med en 
arbetsgrupp och en referensgrupp. Båda grupperna är utsedda av 
Länschefsnätverket.  
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Leksands kommun 

Datum 
2021-03-04 
 

Referens 
Dnr 2021/188 

Sida 
2(2) 

I referensgruppen har brukarrörelsen varit representerad. Styrgruppen för 
Länschefsnätverket har ställt sig bakom att förslaget till 
samverkansöverenskommelse sänds på remiss till berörda verksamheter och 
intresseorganisationer. Efter att svarstiden löpt ut och synpunkterna har 
beaktats läggs förslag på överenskommelse fram för godkännande i 
Länschefsnätverket och i Välfärdsrådet, för efterföljande politiska beslut i 
Region och kommuner. Dokumentet väntas träda i kraft som sin egen januari 
2022. 

Remissvar 
Sociala sektorn och utbildningssektorn ställer sig bakom förslaget till en 
sammanslagen överenskommelse på regional nivå utifrån att tydligheten 
gällande de olika överenskommelserna säkerställs i en samlad 
överenskommelse. Vilket leder till en stärkt utveckling av en 
behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stöd- och vårdkedja av 
hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna. Det stärker även det fortsatta 
arbetet och utvecklingen av befintliga lokala överenskommelser.  

Förslag till beslut 
1. Anta remissvaret som sitt eget och översända den till Region Dalarna. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande från socialchef Ulrika Gärdsback och utbildningschef Carin 
Fredlin, daterat 2021-03-04 
Remiss avseende – Länsövergripande överenskommelse om samverkan för 
barns och ungas hälsa mellan Dalarnas kommuner och Region Dalarna  

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Utbildningschef, Carin Fredlin 
Region Dalarna avdelningen för Hälsa och Välfärd via länk  
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Kontaktuppgifter: 
Region Dalarna   E-post: halsa.valfard@ltdalarna.se  
Avdelningen för Hälsa och Välfärd   Hemsida: www.regiondalarna.se/halsaochvalfard 
Besöksadress. Myntgatan 2, 791 51 Falun 

 

 
 
Hälso- och sjukvårdsförvaltning 
Ledningsstöd och strategi 
Hälsa och välfärd    
 

Missiv till remiss  
2021-02-22 

 

 

 

 
Remiss avseende – Länsövergripande överenskommelse om 

samverkan för barns och ungas hälsa mellan Dalarnas kommuner 

och Region Dalarna 

 

Ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på förslaget till ny länsövergripande 

samverkansöverenskommelse: “Länsövergripande överenskommelse om samverkan för 

barns och ungas hälsa. Inkluderar: Barn med psykisk funktionsnedsättning. Barn och unga 

som vårdas utanför det egna hemmet”. 

Förslaget omfattar en samlad och gemensam överenskommelse mellan Region Dalarna och 

de 15 kommunerna om samverkan kring barns och ungas hälsa. Överenskommelsen är ett 

övergripande samverkansdokument för barn och unga och utgör en ram för lokala 

överenskommelser i kommunerna.   

Svarstid: 210301- 210416 

Svarssätt: Synpunkter på förslaget lämnas via följande länk: 
https://www.regiondalarna.se/barns-och-ungas-halsa 

Varje verksamhet kan skicka in ett svar. Det är viktigt att svaret representerar hela den 
verksamhet som står som avsändare. Intern samordning av svaret förordas därför. Att 
sammanställa svaret i samverkan mellan kommun och region (inom en kommun) förordas 
också.  

Syftet med överenskommelsen är: 

 att stärka samverkan mellan huvudmännen, kommun och region, gällande barns och 

ungas hälsa/ohälsa, så att barn, unga och i förekommande fall deras vårdnadshavare, 

upplever att de får ett adekvat, snabbt och sammanhållet stöd utifrån behov.  

 att klargöra huvudmännens specifika ansvarsområden tillika områden som förutsätter ett 

gemensamt ansvar för vård- och stödinsatser gällande barns och ungas hälsa/ohälsa för 

att på så vis tillgodose individens behov av stöd utifrån ett helhetsperspektiv.  

 att utveckla verksamheter genom att tillämpa bästa tillgängliga evidens- och 

erfarenhetsbaserad kunskap i mötet med den enskilda individen. 

 

Ytterst sett handlar det om att tillsammans utveckla en behovsanpassad, personcentrerad 

och sammanhållen stöd- och vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna. 
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Kontaktuppgifter: 
Region Dalarna   E-post: halsa.valfard@ltdalarna.se  
Avdelningen för Hälsa och Välfärd   Hemsida: www.regiondalarna.se/halsaochvalfard 
Besöksadress. Myntgatan 2, 791 51 Falun 

 

 
 
Hälso- och sjukvårdsförvaltning 
Ledningsstöd och strategi 
Hälsa och välfärd    
 

Missiv till remiss  
2021-02-22 

 

 

 

Bakgrund:  

Arbetet med den aktuella samverkansöverenskommelsen har skett på uppdrag av 

Länsnätverket för förvaltningschefer (Länschefsnätverket) och bakgrunden är att  

överenskommelsen ”Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete 

inom Dalarna, Barn och unga, 0 t.o.m. 17 år med psykisk ohälsa och/eller psykisk 

funktionsnedsättning” har löpt ut. Länschefsnätverket har förordat att ett bredare grepp bör 

tas avseende samverkan kring barns och ungas hälsa och beakta möjligheten att slå 

samman andra överenskommelser avseende målgruppen. 

Förslaget till överenskommelse är framtaget mellan april 2020 och februari 2021, i bred 

samverkan mellan kommunerna i Dalarna och Region Dalarna. Arbetet har letts av en 

utvecklingsledare från Avdelningen för hälsa och välfärd på Region Dalarna (RSS Dalarna) 

och har skett i samarbete med en arbetsgrupp och en referensgrupp. Båda grupperna är 

utsedda av Länschefsnätverket. I referensgruppen har brukarrörelsen varit representerad.  

Styrgruppen för Länschefsnätverket har ställt sig bakom att förslaget till 

samverkansöverenskommelse sänds på remiss till berörda verksamheter och 

intresseorganisationer. Efter att svarstiden löpt ut och synpunkterna har beaktats läggs 

förslag på överenskommelse fram för godkännande i Länschefsnätverket och i Välfärdsrådet, 

för efterföljande politiska beslut i Region och kommuner. Dokumentet väntas träda i kraft i 

januari 2022.  

 

Frågor om innehållet i remissversionen av överenskommelsen besvaras av 

arbetsgruppen: 

Britta Johnson- Utvecklingsledare socialförvaltningen Rättvik- 

britta.johnson@rattvik.se 

Håkan Landpers- Verksamhetsutvecklare Dalarnas ungdomsmottagningar 

hakan.landpers@regiondalarna.se 

John Steen- Verksamhetschef Centrala Elevhälsan och Gymnasieskolan Borlänge 

john.steen@borlange.se 

Magnus Nordahl- Sektionschef socialförvaltningen barn och familj Falun 

magnus.nordahl@falun.se 

Max Jonsson: Socialt ansvarig socionom Avesta                      

max.jonsson@avesta.se 

Lisa Wolgast Tångring - Vårdutvecklare MHV och BHV, MBHV-psykolog 

elisabeth.tangring@regiondalarna.se 
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Region Dalarna   E-post: halsa.valfard@ltdalarna.se  
Avdelningen för Hälsa och Välfärd   Hemsida: www.regiondalarna.se/halsaochvalfard 
Besöksadress. Myntgatan 2, 791 51 Falun 

 

 
 
Hälso- och sjukvårdsförvaltning 
Ledningsstöd och strategi 
Hälsa och välfärd    
 

Missiv till remiss  
2021-02-22 

 

 

 

Elisabeth Bogg- T.f Biträdande verksamhetschef BUP        

elisabeth.bogg@regiondalarna.se 

Linda Gunnarsson- Läkare barn och ungdomsmedicin 

linda.gunnarsson@regiondalarna.se 

Stina Taugböl- Metodutvecklare socialförvaltningen Mora     

stina.taugbol@mora.se 

Sandra Jansson Perälä- Avdelningschef Habiliteringen Ludvika/Borlänge 
sandra.perala@regiondalarna.se 

 

Övriga frågor om överenskommelsen eller remissförfarandet besvaras av: 

Tanja Mårtensson- Chef för Avdelningen för hälsa och välfärd, Region Dalarna  

tanja.martensson@regiondalarna.se 

 

Sändlista: 

Dalarnas 15 kommuners funktionsbrevlådor 

Förvaltningschefer socialtjänst  

Förvaltningschefer skola  

Verksamhetschefer elevhälsa 

Verksamhetschefer vårdcentral  

Verksamhetschef barn- och ungdomspsykiatri 

Verksamhetschef barn- och ungdomshabilitering 

Lokalt programområde (LPO) barns och ungas hälsa 

Lokalt primärvårdsråd 

BUPs brukarråd 

Referensgrupp till överenskommelsearbetet 

Verksamhetchef barn- och ungdomsmedicin 

Verksamhetschef barnhälsovårdsenhet 

Mödrahälsovårdsöverläkare 
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Dokumenttyp 
Länsövergripande överenskommelse 

 

Dokumentnamn 
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns 
och ungas hälsa 
Inkluderar:  

Barn med psykisk funktionsnedsättning 

Barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet 

Giltig från och med 

2022-01-01 

Giltig till och med 

2025-01-01 

Ansvarig för revidering 

Region Dalarna 

Diarienummer: 
RD20/04734 
 

Version 
Remissversion 1 

Godkänd av 
Länsnätverket för förvaltningschefer XX- XX-XX 
Välfärdsrådet  XX-XX-XX 
 
 

Dokumenthistorik 

Dokument som har utgått: 

”Länsövergripande överenskommelse om 

samverkan och samarbete inom Dalarna, 

Barn och unga, 0 t.o.m. 17 år med psykisk 

ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning”. 

Giltig fr.o.m 2017-01-01 t.o.m. 2019-12-31. 

”Länsövergripande överenskommelse om 

ungdomsmottagningar” Giltig fr.o.m. 2016-

11-01 t.o.m. 2019-10-31. 

”Regional samverkansrutin vid 

familjehemsplacering, för socialtjänst, BVC, 

förskola och skola. Giltig fr.o.m. 2013-12-17 

tills revidering är gjord”. 

”Länsövergripande överenskommelse om 

läkarundersökning- för barn som placeras 

med. Giltig fr.o.m. 2016-01-01 tills revidering 

är gjord utifrån nya BBIC”. 

”Länsövergripande överenskommelse om 

hälsoundersökning giltig fr.o.m. 2019-02-08 till 

2020-01-31”.  

 

 

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 regionen. Kommunerna och Region 
Dalarna benämns gemensamt parterna eller huvudmännen. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
Denna överenskommelse utgör ett länsövergripande styrdokument för Region Dalarnas 
hälso- och sjukvård och Dalarnas kommuner, med syfte att stödja den regionala och lokala 
nivån i samverkansfrågor rörande barns och ungas hälsa. Dokumentet innehåller även delar 
som rör unga vuxna till och med 24 år.  

Överenskommelsen utgör en grund för lokala samverkansöverenskommelser i varje 
kommun, mellan den enskilda kommunen och regionen, utifrån specifika förutsättningar och 
behov på den lokala nivån. 

Barn och unga möter många instanser med betydelse för hälsan, under sin barndom och 
sina ungdomsår. Det ofödda barnet kommer i stort sett alltid i kontakt med 
mödrahälsovården (MHV) och barnet senare med barnhälsovården (BHV). Vidare möter 
barn och unga tandvården, förskolan, grundskolan, elevhälsan, gymnasieskolan, 
vårdcentralen, ungdomsmottagningen/ungdomshälsan (UM/UH) och vid behov habiliteringen 
(HAB), barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUM), barn- och ungdomspsykiatrin 
(BUP) och socialtjänsten. Inte sällan krävs insatser från flera aktörer i samverkan och 
barnets, ungdomens eller den unge vuxnes hälsa behöver ses i ett helhetsperspektiv. 
 

 

 

Barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa slås fast i FNs konvention om barnet rättigheter, artikel 
24, liksom att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet vid alla beslut och insatser 
som rör barn, artikel 31. Från och med 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets 
rättigheter svensk lag. Det är den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år. För att på 
bästa möjliga sätt understödja barns och ungas hälsa krävs samarbete och samverkan 
mellan aktörerna. I Dalarna har samverkan hittills reglerats i flera olika överenskommelser 
för separata verksamheter eller insatser, varav flera har löpt ut (se vidare 1:6). Detta 
dokument är en ny och bredare överenskommelse mellan Region Dalarna och Dalarnas 15 
kommuner om samverkan gällande barns och ungas hälsa/ohälsa ur ett helhetsperspektiv. 
Överenskommelsen gäller så väl fysisk som psykisk hälsa och ett såväl främjande, 
förebyggande som behandlande perspektiv, från basnivå till specialistnivå. 

 

                                                
 

1 Se regeringen.se. Rapport (2018) ”Konventionen om barnets rättigheter. Svenska”.  
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1.2 Syfte med överenskommelsen  

Syftet med överenskommelsen är: 

 att stärka samverkan mellan huvudmännen, kommun och region, gällande barns och 

ungas hälsa/ohälsa, så att barn, unga och i förekommande fall deras vårdnadshavare, 

upplever att de får ett adekvat, snabbt och sammanhållet stöd utifrån behov.  

 att klargöra huvudmännens specifika ansvarsområden tillika områden som förutsätter ett 

gemensamt ansvar för vård- och stödinsatser gällande barns och ungas hälsa/ohälsa för 

att på så vis tillgodose individens behov av stöd utifrån ett helhetsperspektiv.  

 att utveckla verksamheter genom att tillämpa bästa tillgängliga evidens- och 

erfarenhetsbaserad kunskap i mötet med den enskilda individen. 

 
Ytterst sett handlar det om att tillsammans utveckla en behovsanpassad, personcentrerad 
och sammanhållen stöd- och vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna. 

 

1.3 Målgrupp 

Följande målgrupper ingår i denna överenskommelse när det finns ett behov av samverkan 
mellan huvudmännen: 

 Alla barn upp till och med 17 år. 

 Unga och unga vuxna upp till och med 24 år utifrån ungdomsmottagningens/ 
ungdomshälsans uppdrag. 

 Barn och unga som ingår i elevhälsans målgrupp. 

 Barn och unga upp till och med 20 år som vårdas utanför det egna hemmet. 

 Barn upp till och med 17 år med psykisk funktionsnedsättning. 
 
Överenskommelsen omfattar barn, unga och unga vuxna oavsett om de är flickor, 
pojkar, kvinnor, män eller av annat kön. 

 

1.4 Gemensamma mål med överenskommelsen 

Målen med överenskommelsen är:  

1. att alla barns, ungas och unga vuxnas bästa uppnåeliga hälsa ska säkerställas i 
hela länet.  

2. att skola, region och socialtjänst samordnar sitt arbete med barn, unga och 
familjer, gällande såväl främjande och förebyggande arbete som vid indikerat 
behov av stöd, så att barn, unga och familjer i Dalarna får rätt hjälp i rätt tid. 

3. att tidig hjälp ges i barnets/den unges naturliga miljö och med samlad kunskap om 
dennes hela levnadssituation. 

4. att överenskommelsen ska utgöra grund för framtagande och implementering av 
lokala samverkansöverenskommelser i varje enskild kommun gällande barn, unga 
och unga vuxna. 

 

En förutsättning för att lyckas i arbetet är att det i varje kommun finns en tydlig struktur 
för samverkansfrågor för parterna i överenskommelsen gällande barn, unga och unga 
vuxna som inkluderar politisk nivå och tjänstemannanivå.  
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1.5 Framtagande av den regionala överenskommelsen 

Denna överenskommelse är framtagen i bred samverkan mellan kommunerna i Dalarna 
och Region Dalarna inom ramen för Dalarnas samverkans- och stödstruktur (se 1.5.1). 
Arbetet har letts av en utvecklingsledare från Avdelningen för hälsa och välfärd i Region 
Dalarna och haft sin utgångspunkt i en arbetsgrupp och en referensgrupp. Representanter 
i såväl arbetsgrupp som referensgrupp är utsedda av Länsnätverket för förvaltningschefer 
(se 1.5.1) genom en nomineringsprocess.  
 
En självklar utgångspunkt i arbetet med överenskommelsen har varit barnrättsperspektivet 
i enlighet med FNs konvention om barnets rättigheter 2. Artikel 12 slår fast barnets rätt till 
åsiktsfrihet och rätten att bli hörd. Praktiskt har detta beaktats genom att i 
referensgruppen inkludera brukarrörelsen genom Barn- och ungdomspsykiatrins (BUPs) 
brukarråd samt att genom ett stormöte med ett stort antal ungdomsutvecklare från sex 
olika kommuner i Dalarna inhämta synpunkter om samverkan. När frågor kring samverkan 
enligt denna överenskommelse fortledes planeras och följs upp ska brukarföreträdare ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande på regional nivå och om möjligt även på lokal nivå.  

1.5.1 Dalarnas samverkans- och stödstruktur 

Den regionala samverkans - och stödstrukturen, RSS Dalarna, verkar på 
länsnivå med kunskapsstyrning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård samt 
med att stödja samverkan mellan länets femton kommuner och Region Dalarna. 
RSS drivs genom Avdelningen för hälsa och välfärd i Region Dalarna.  
En samordning av arbetet inom RSS sker också med regionens system för 
kunskapsstyrning3.  

RSS Dalarna är uppbyggd genom olika grupperingar:  

 Välfärdsrådet är ett politiskt samverkansorgan på övergripande och strategisk 
nivå för länets socialtjänst och hälso- och sjukvård4.  

 Länsnätverket för förvaltningschefer (”Länschefsnätverket”) är ett 
samverkansorgan på högsta tjänsteledningsnivå för länets socialtjänst och hälso 
och sjukvård5. 

 Lokala arbetsgrupper (LAG) och referensgrupper utgör operativa 
arbetsgrupper som består av adekvata kompetenser/funktioner från kommuner 
och regionen. LAG får uppdrag av Länschefsnätverket. 

1.6 Utgående dokument 
Följande tidigare dokument utgår och ersätts av denna nya överenskommelse: 

 ”Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete inom 
Dalarna, Barn och unga, 0 t.o.m. 17 år med psykisk ohälsa och/eller psykisk 
funktionsnedsättning”. Giltig fr.o.m 2017-01-01 t.o.m 2019-12-31.  

 ”Länsövergripande överenskommelse om ungdomsmottagningar” Giltig fr.o.m. 
2016-11-01 t.o.m. 2019-10-31. 
 
 

                                                
 

2 Se regeringen.se. Rapport (2018) ”Konventionen om barnets rättigheter. Svenska”. 
3 Målet med kunskapsstyrning är att nå en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård och omsorg av hög kvalitet. Kunskapsstyrningens delar 

(kunskapsstöd, uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap) främjar en evidensbaserad praktik (EBP). Läs mer om 
kunskapsstyrningen på SKR:s hemsida och Region Dalarnas hemsida. 
4 Välfärdsrådets ledamöter utgörs av ordförande i socialnämnd eller motsvarande nämnd från länets femton kommuner. Regionens ledamöter består av 

presidiet i Region Dalarnas hälso- och sjukvårdsnämnd (se Instruktion, på Region Dalarnas hemsida för samarbetspartners (PLUS).  
5 I Länschefsnätverket representeras kommunerna av högsta chefstjänstemannaledning från socialtjänstförvaltningen (eller dylik förvaltning). Regionen 

representeras av chefer inom hälso- och sjukvårdsledningen (se Arbetsordning, på Region Dalarnas hemsida för samarbetspartners (PLUS). 
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Gällande placerade barn har följande tidigare dokument utgått (se vidare avsnitt 6): 

 ”Regional samverkansrutin vid familjehemsplacering, för socialtjänst, BVC, 
förskola och skola. Giltig fr.o.m. 2013-12-17 tills revidering är gjord”. 

 ”Länsövergripande överenskommelse om läkarundersökning- för barn som 
placeras med. Giltig fr.o.m. 2016-01-01 tills revidering är gjord utifrån nya BBIC”. 

 ”Länsövergripande överenskommelse om hälsoundersökning giltig fr.o.m. 2019-
02-08 till 2020-01-31”.  

 

1.7 Definitioner av begrepp i dokumentet 
Samverkan: en process som är ämnad att skapa nytänkande, nytt agerande, ny 
förståelse och nytt lärande i en specifik fråga. Samverkan innebär ett gemensamt 
agerande och gemensam handling. 6 Samverkan skapas genom delaktighet, lyhörd 
dialog, förståelse för varandras förutsättningar och ett gemensamt ansvar för helheten7. 
Samarbete innebär gemensamt bedrivet arbete som gäller en avgränsad uppgift 8. I 
samverkan och samarbete sker kunskapsutbyte vilket också berikar professionerna och 
möjliggör att resurserna används mer effektivt. 

Länsövergripande samverkansöverenskommelse: En länsgemensam skriftligt 
undertecknad överenskommelse mellan varje kommun och Region Dalarna som reglerar 
och beskriver hur de två huvudmännen ska samverka och samarbeta.  

Barn: Individer under 18 år. 

Barn och unga: I detta dokument används begreppen barn och unga med betydelsen 
alla barn och unga upp till och med 20 år. 

Unga vuxna: I detta dokument används begreppet i betydelsen individer i åldern 21 till 
och med 24 år. 

Hälsa: Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 
frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning (WHO). I dokumentet inkluderas fysisk, 
psykisk, social, sexuell och oral hälsa.  

Funktionsnedsättning: En nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktions-
förmåga9. 

Förebyggande arbete: Avser här både att undvika framtida ohälsa och att undvika att 
ett tillstånd förvärras.  

Främjande arbete: Avser här att erbjuda och möjliggöra en god hälsa för samtliga barn, 
unga och unga vuxna. 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

6 Partnerskapet som verkar inom kunskapsstyrningsfrågor för socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård använder denna definition. Läs mer om 
Partnerskapet på SKR:s hemsida. Källa: Bottheim, K. & Zingmark, A. (u.å.). Samverkansmodellen – en modell för att leda samverkan strategiskt. Länka 
Consulting. Läs mer om samverkan i rapporten ”Dimensioner för framgångsrik samverkan”.  
7 Unilink. Samverkansmodellen En modell för att leda samverkan strategisk- Dimensioner för framgångsrik samverkan.  
8 Socialstyrelsen termbank definierar samarbete, finns på Socialstyrelsens hemsida. 
9 Socialstyrelsens hemsida- Stöd i arbetet- Stöd inom funktionshinderområdet  
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2. Utgångspunkter 
Överenskommelsen utgår från FN:s Konvention om mänskliga rättighet10, 
Barnkonventionen11 och Agenda 203012. 

2.1 Jämställdhet och jämlikhet  

Överenskommelsen har sin utgångspunkt i jämställdhet och jämlikhet. Det handlar om att 
alla barn, unga och unga vuxna (oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, ålder, 
funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller sexuell 
läggning) i lika stor utsträckning får främjande och förebyggande insatser, utredning, vård, 
stöd eller behandling utifrån sina behov. Vården/insatsen ska hålla en god kvalitet oavsett 
vem den enskilde är13 14.  
 

2.2 God och nära vård 

Överenskommelsens ligger i linje med den ambition som finns relaterat till den nationella 
satsningen God och nära vård avseende delaktig, närhet och rätt vård i rätt tid 15 16. 
Omställningen mot en God och Nära vård har sin utgångspunkt i de många fördelar som 
finns med att arbeta med mer sammanhållna verksamheter och arbetssätt. Ett 
helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa är centralt, så att sammanhållna insatser 
som håller över tid åstadkoms. Det finns ett starkt ömsesidigt samband mellan hälsa, 
lärande och trygghet, varför det är viktigt att inkludera alla dessa perspektiv i 
verksamheter och arbetssätt som rör barns och ungas hälsa och utveckling. 
Samverkansfrågor gällande barn och unga kommer att vara en del av den övergripande 
strategiska planen för God och Nära vård i Dalarna. 

 

2.3 Skyldighet att samverka 

Myndigheter har en allmän skyldighet att inom sitt verksamhetsområde samverka med 
andra myndigheter17. Särskild skyldighet att samverka gäller t.ex. barn som far illa eller 
riskerar att fara illa 18. Kommuner och regioner är även enligt lag skyldiga att ingå 
överenskommelser om samarbete gällande tre målgrupper: 
 
1. Personer med psykisk funktionsnedsättning (5 kap. 8 § SoL och 16 kap. 3 § HSL). 
2. Personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, 

läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar (5 kap. 9 a § SoL och 16 kap. 3 § 
HSL). 

3. Barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet (5 kap. 1 d § SoL och 16 kap. 
3 § HSL). 
 
 

 

 

 
 

                                                
 

10 Regeringskansliets hemsida – Informationsmaterial (2012) ”FN:s konventioner om mänskliga rättigheter”.  
11 Socialstyrelsens hemsida- Stöd i arbetet. ”Barnets rättigheter och barnkonventionen”.  
12 Regeringskansliet- ”Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling”.  
13 SKR- rapporten:(O)jämställdhet i hälsa och vård - en genusmedicinsk kunskapsöversikt. 
14 Jämställ.nu  
15 Regeringskansliet -En sammanhållen god och nära vård för barn och unga.  
16 Regeringskansliet. Statens offentliga utredningar. ”God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem SOU 2020:19”.  
17 8 § Förvaltningslag (2017:900). 
18 5 kap § 8 HSL- Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), 14 kap. 1 § SoL- Socialtjänstlag (2001:453), 29 kap. 13 §. SkolL- Skollag (2010:800). 
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Denna överenskommelse om samverkan innefattar de lagstadgade 
samarbetsöverenskommelser som huvudmännen är skyldiga att ingå gällande 
målgrupperna under punkt 1 och 3 ovan. Den innefattar också andra målgrupper som finns 
nämnda i punkt 1.3 (Målgrupp) i detta dokument. Gällande personer med psykisk 
funktionsnedsättning finns en separat länsövergripande överenskommelse som gäller från 
18 år19. Målgruppen under punkt 2 ovan, d.v.s. personer som missbrukar, regleras i separat 
regional överenskommelse20. 

 

2.4 Barns bästa, barns rätt till information och att uttrycka sin åsikt  

Vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets 
bästa. Vid bedömningen av barnets bästa ska hänsyn tas till barnets åsikter. 
Samverkansarbetet ska genomsyras av barns möjlighet till inflytande och delaktighet. Med 
utgångspunkt i barnkonventionen ansvarar varje verksamhet för att ge barnet en möjlighet 
att uttrycka sin mening och att deras åsikter ska beaktas utifrån ålder och mognad, se 
vidare Socialstyrelsens kunskapsstöd om att bedöma barns mognad för delaktighet21. 
Med utgångspunkt i detta bör barn och unga i Dalarna involveras både i det enskilda 
ärendet men också i utvecklingen av samverkansarenor och verksamheter som riktar sig 
till barn och unga. 

3. Gemensamt ansvar för kommun och region 
Kommunerna ansvarar för att klargöra ansvarsområden och skapa samarbetsrutiner för 
verksamheter inom kommunen. Regionen har motsvarande ansvar inom regionen.  

Varje verksamhet ansvarar för insatser inom ramen för sitt ansvarsområde och gällande 
lagstiftning. Kommunen har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda får 
det stöd och den hjälp de behöver, men det inskränker inte det ansvar som vilar på andra 
huvudmän. Samverkan ska ske på alla nivåer, från förebyggande och hälsofrämjande 
arbete till specialistvård.  

Varje verksamhet och varje enskild medarbetare ska arbeta enligt definitionen av 
samverkan (punkt 1.7) och därmed arbeta för att individens hälsa ses i en helhet och att 
barnet eller den unge inte ”faller mellan stolarna”. Det är inte alltid helt tydligt vem som har 
ansvar för vad och ofta går ansvaren ihop och är gemensamma – tillsammans måste 
parterna därför skapa en bra helhetslösning för den enskilda utifrån dennes behov.  

Alla ska ha en grundläggande hållning om att hjälpa till och bistå med barnet, ungdomen 
eller den unge vuxne i centrum. Detta sker t.ex. genom att varje verksamhet och 
medarbetare: 

 tar reda på vilka andra insatser som ges. 

 anpassar sina egna insatser till vad som erbjuds i övrigt. 

 initierar samverkan när det finns behov 22. 
 
 
 
 
 

                                                
 

19 Läs mer på Region Dalarnas hemsida för samarbetspartners (PLUS).  ”Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och 
region i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar från 18 år”. 
20 Läs mer på Region Dalarnas hemsida för samarbetspartners (PLUS). ”Länsövergripande överenskommelse om samverkan rörande personer som 
missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar”. 
21 Socialstyrelsens kunskapsstöd (2015) ”Bedöma barns mognad för delaktighet” . 
22 SKR Uppdrag psykisk hälsa- Nationella vård- och insatsprogram – ADHD.  
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3.1 Främjande, förebyggande, tidig upptäckt och tidiga insatser 

Det främjande och förebyggande arbetet för barns och ungas hälsa behöver prioriteras i 
Dalarna, för att gynna hälsan hos alla barn, unga och unga vuxna oavsett kön, ålder och 
bakgrund. Ökad fysisk aktivitet är en viktig del i detta. 

Tidig upptäckt och tidiga insatser kan handla om att intervenera tidigt i ett barns liv. Det 
kan även handla om att komma in tidigt i en problemutveckling eller innan ett problem har 
utvecklats hos barnet, den unge eller den unge vuxne. Parterna har ett gemensamt 
ansvar för detta. Viktiga aspekter för att möjliggöra tidig upptäckt och tidiga insatser är 
hög tillgänglighet och låg tröskel till stöd, hjälp och vid behov också behandling. 

Det är viktigt att inte bara lägga fokus på att upptäcka symtom och minska riskfaktorer i 
barns, ungas och unga vuxnas liv, utan även att stärka skyddande faktorer. Det kan röra 
sig om olika nivåer gällande inre faktorer, i närmiljön och i samhället i stort, t.ex. att 
kartlägga och stärka familjens och nätverkets egna resurser.  

Det är särskilt viktigt att uppmärksamma barn, unga och unga vuxna som har eller riskerar 
att utveckla psykisk eller fysik ohälsa och/eller funktionsnedsättning.  

Den fysiska och psykiska hälsan är tätt sammankopplade. Det är särskilt viktigt att vara 
uppmärksam på den kroppsliga hälsan hos barn och unga med psykisk 
funktionsnedsättning då de inte alltid söker eller får rätt tillgång till hälso- och sjukvård och 
samtidigt utgör en riskgrupp för att i förlängningen utveckla allvarliga sjukdomstillstånd, 
inte minst livsstilssjukdomar.  

Att omsorgspersonerna i barnets eller ungdomens närmiljö får bästa möjliga stöd ligger i 
barnets eller ungdomens intresse. Ju yngre barnet är desto större del av insatserna görs 
genom föräldrarna.  

 

3.1.1 Ofödda barn 

Om en gravid kvinna har kontakt inom någon av huvudmännens verksamheter 
behöver eventuella risker för det ofödda barnet speciellt beaktas och behov av 
samverkan med andra aktörer behöver särskilt övervägas. 

Ofödda barn riskerar att bli särskilt utsatta då barnet blir egen juridisk person först 
efter förlossning. Områden som särskilt behöver belysas i det avseendet är förälders 
riskbruk/missbruk, psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning samt bristande 
föräldraförmåga. Möjlighet finns att söka stöd hos socialtjänsten och de blivande 
föräldrarna bör motiveras till detta om behov finns. Den blivande föräldern kan då 
lämna en ansökan om stöd till socialtjänsten. Socialtjänsten ansvarar för att 
handlägga ansökan och fatta beslut om eventuellt bistånd.  

I de fall det finns identifierade riskfaktorer i föräldraförmågan som medför en oro för 
det ofödda barnet (se ovan) och den blivande föräldern själv inte söker stöd eller 
hjälp, bör den som känner oro för det ofödda barnet göra en orosanmälan till 
socialtjänsten. Om andra barn finns i familjen ska också detta beaktas i anmälan. I 
socialtjänstens bedömning av anmälan ska risker för skada på det ofödda barnet 
kunna vägas in. Där riskfaktorer har identifierats under graviditeten och oron 
kvarstår efter förlossningen ska förlossning/BB/MHV/BHV göra en orosanmälan när 
barnet är fött (se vidare avsnitt 3.9 Orosanmälan).  

Om den psykiska hälsan hos den blivande föräldern behöver bedömas av läkare för 
exempelvis ställningstagande till Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) tas en kontakt 
med vårdcentralen. I vissa fall kan man behöva överväga att göra en anmälan till 
socialtjänsten utifrån den vuxnes missbruk. 

 

258



 
Remiss - Länsövergripande överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas hälsa 

 12 (29) 

2021-02-22  
 

 

 

 

3.1.2 Förskola, skola och elevhälsa 

I Dalarna går cirka 85 % av 1-5 åringarna i förskola23 och vid 6 års ålder börjar 
eleverna i den obligatoriska 10-åriga grundskolan. Detta gör för- och grundskolan 
till en viktig arena för främjande och förebyggande arbete, liksom tidig upptäckt- 
och tidiga insatser för barn med risk att utveckla fysisk- eller psykisk ohälsa. För- 
och grundskolan kan fungera som en utmärkt arena för att se till barnets hela 
hälsa och för samverkan med andra aktörer. T.ex. kan föräldramöten ha olika 
teman och användas för att andra aktörer som socialtjänst eller hälso- och 
sjukvården ska kunna ha en dialog med föräldrar, föräldraskapsstöd kan ordnas på 
skolan och så vidare. 
 
I förskolans och skolans kontakter med föräldrar- och vårdnadshavare är det viktigt 
att både upptäcka riskfaktorer men också att arbeta proaktivt för att förbättra 
barnens möjlighet att undvika ohälsa. Merparten av detta arbete görs inom den 
ordinarie verksamheten (omvårdnad och undervisning) men elevhälsans 
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetens är 
också av stor vikt för att tidigt upptäcka barn- och unga i riskgrupp. Skolsköterskor 
möter alla elever och har därmed mycket värdefull information om barns hälsa, 
som kan användas som grund till insatser. Även folkhälsoenkäten kan användas 
som underlag till insatser i samverkan. Naturligtvis är även en fungerande 
samverkan med individ- och familjeomsorgen samt hälso- och sjukvården av 
yttersta vikt. I Dalarna finns en rutin för ansvarsfördelning mellan skola, BUP och 
HAB för barn och ungdomar med misstänkt utvecklingsrelaterad 
funktionsnedsättning24. 

 

3.1.3 Tidiga insatser vid missbruk hos barn och unga 

I Dalarna finns en överenskommelse om samverkan mellan kommun och region 
gällande personer som missbrukar25. Denna inkluderar även barn, unga och unga 
vuxna. Barn 13 – 17 år och unga vuxna 18 - 29 år med missbruk och beroende, lyfts 
också fram som en särskilt sårbar grupp.  

 

3.1.4 Suicidprevention och stöd till efterlevande 

Fortfarande sker omkring 1 200 suicid per år i Sverige. Av de som dog av suicid 
under 2019 var 5 barn under 15 år26. Stöd till efterlevande är mycket viktigt liksom 
arbete för suicidprevention. Tidigare har suicidprevention setts främst som ett 
uppdrag för psykiatrin men på senare tid har denna bild breddats för att inkludera 
både kommunala och andra regionala verksamheter samt den ideella sektorn. 
Riksdagen uppmanar till ett stort och brett samhällsengagemang där alla aktörer 
hjälper till utifrån sitt perspektiv för att kunna främja hälsa och förebygga ohälsa 27. 
I Dalarna finns en handlingsplan för suicidprevention28. 

 

 

                                                
 

23 SCB 2019. 
24 Region Dalarnas intranät ”Rutin för ansvarsfördelning mellan skola, BUP och HAB”. 
25 Läs mer på Region Dalarnas hemsida för samarbetspartners (PLUS). ”Länsövergripande överenskommelse om samverkan rörande personer som 
missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar”. 
26 Folkhälsomyndigheten Suicidprevention, statistik om suicid. 
27 Folkhälsomyndigheten (2008) ” Ett nationellt Handlingsprogram för suicidprevention”. 
28 Under framtagande. Se ……… på …hemsida 
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3.2 Sammanhållna verksamheter och arbetssätt  

Genom utökad samverkan mellan regionen och kommunerna finns goda möjligheter att 
bättre hålla samman inte minst delar av första linjen och basverksamheter för barn och unga 
under ett gemensamt övergripande paraply, där verksamheterna för olika åldersgrupper 
länkar i varandra. Risken att insatser tappas bort i övergångar mellan verksamheter och olika 
stadier i skolan minskar. Inte minst SKR:s arbete för barn och ungas psykiska hälsa29 har 
visat att samverkan och samordning också blir mer kostnadseffektivt och socialt hållbart ur 
ett vidare perspektiv. 

Utveckling av familjecentraler och sammanhållen ungdomshälsa med bibehållen 
ansvarsfördelning mellan kommun och region är framgångsrika steg i riktningen mot mer 
sammanhållna verksamheter och arbetssätt. Om flera huvudmän delar ansvaret ska lokala 
skriftliga avtal tecknas om ansvarsfördelning, finansiering och resursnivåer. 

Se vidare kommande inriktningsdokument ”Vision sammanhållen Barn- och Ungdomshälsa” 
från Styrgruppen Ungdomshälsa Dalarna.  

 

3.2.1 Samverkan 0-6 år  

Familjecentraler 

En familjecentral är en fullt ut samlokaliserad verksamhet inkluderande 

mödrahälsovård, barnhälsovård, kommunal öppen förskola och socialtjänst. I de 

flesta fall är det en del av socialtjänstens förebyggande verksamhet som ingår.  

De olika ingående delarna samverkar utifrån barns och familjers behov och har 

gemensamma öppettider. En familjecentral bedriver en verksamhet som är 

hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. Familjecentralen riktar 

sig till familjer som väntar barn eller har barn yngre än sex år. Till den obligatoriska 

basen med fyra verksamheter kan andra lokala aktörer knytas och målgruppen kan 

då eventuellt utvidgas och likaså uppdraget. En samordnarfunktion liksom en aktiv 

lednings- och/eller styrgrupp är viktig för att få den dagliga samverkan att fungera på 

familjecentralen, liksom för att få familjecentralen att utvecklas mot de gemensamma 

målen. Målen ska finnas beskrivna i verksamhetsplanen. Några av de främsta 

vinsterna med familjecentraler är möjligheten till ett generellt föräldraskapsstöd och 

tidig upptäckt av behov samt möjligheten att tidigt sätta in insatser. Region Dalarna 

har ambitionen att tillsammans med kommunerna starta familjecentraler så att det 

finns minst en i varje kommun.  

 

Samverkansteam 

Barnhälsoteam (BHT) är ett samverkansteam för barn 2-5 år med representation 

från barnhälsovård, specialistvård och kommun som finns i vissa kommuner, för 

närvarande t.ex. i Ludvika. Teamets uppgift är att erbjuda konsultation men också 

besluta om utredning och insatser.  

Very important babies (VIB) är ett arbetssätt/en samverkansmodell för ett 

helhetsstöd till familjen, med planering under och efter graviditet för föräldrar och 

barn. Samverkande parter är mödrahälsovården (MHV), barnhälsovården (BHV),  

individ- och familjeomsorgen (IFO) och öppenvårdspsykiatrin. Andra aktörer kan 

kallas vid behov. VIB finns t.ex. i Vansbro. 

                                                
 

29 SKRs hemsida Barn och ungas psykiska hälsa.  
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3.2.2 Samverkan 6-12 år 

För denna målgrupp finns behov av att utveckla en modell för mer sammanhållna 
verksamheter och arbetssätt. I skolan finns elevhälsan med specialpedagogisk, 
social, psykologisk och medicinsk kompetens. Det är en stabil bas av 
tvärprofessionella team som finns i skolan och där man skulle kunna 
samordna/samverka närmare med delar av primärvården (inklusive 
Samtalsmottagning Barn och Unga) och socialtjänsten. Det är önskvärt att utveckla 
en elevhälso-/skolbaserad sammanhållen barnhälsa för barn i lägre skolåldrar, då 
det är stora vinster med att ge tidiga hälsofrämjande och förebyggande samt vissa 
behandlande insatser där barnen är. I övergången mellan barn- och ungdomshälsa 
bör det vara barnets mognad och behov som styr tillhörighet, d.v.s. möjlighet till 
flytande åldersgränser i övergångar.  
 

3.2.3 Samverkan 13-24 år 

Ungdomsmottagningar ska finnas i alla kommuner i Dalarna och det övergripande 

målet är att stärka unga och unga vuxnas identitetsutveckling genom att främja 

fysisk, psykisk, social och sexuell hälsa. Ungdomsmottagningen är till för alla 

ungdomar från omkring 13 år t.o.m. 24 år och den unge söker hjälp av egen fri vilja. 

Följande personalsammansättning utgör grund för verksamheten: barnmorska med 

förskrivningsrätt, kurator och läkare. Utöver detta kan mottagningen utifrån lokala 

behov, resurser och förutsättningar ha tillgång till andra personalkategorier. 

Ungdomsmottagningen är och ska vara ett gemensamt ansvar för Region Dalarna 

och länets samtliga kommuner. Verksamheten behöver utvecklas och förstärkas för 

att tillgodose ungdomars och unga vuxnas behov. Därför pågår nu ett arbete för att i 

varje kommun i Dalarna skapa en sammanhållen Ungdomshälsa, som är lätt 

tillgänglig och erbjuder samordnade verksamheter/resurser för ungdomar och unga 

vuxna. Dagens Ungdomsmottagning blir navet i Ungdomshälsan, som förstärks med 

resurser från andra aktörer i basen/första linjen, främst Primärvård (inklusive delar 

av Samtalsmottagning Barn och Unga), Elevhälsa och Socialtjänst. Ungdomshälsan 

ska arbeta utifrån ”Hälsa-Lärande-Trygghet”, vara en samverkansform med en 

gemensam grundsyn som genomsyrar verksamheterna och om möjligt vara 

samlokaliserad.  

Ungdomshälsan ska precis som nuvarande Ungdomsmottagning arbeta generellt 

hälsofrämjande och förebyggande, samt med att tidigt identifiera olika former av 

hälsoproblem hos riskgrupper, enskilda ungdomar och unga vuxna. Målgrupperna 

ska via en ingång lätt och snabbt få hjälp, stöd och vid behov också behandling. 

Verksamheten ska bedrivas både ”fysiskt” och digitalt. Förutsättningar ska skapas 

för att kunna erbjuda jämlika och likvärdiga insatser av hög kvalitet i hela länet. 

Pilotprojekten (Borlänge och Leksand) är grunden för det fortsatta arbetet med 

ungdomshälsa i Dalarna.  

Se vidare kommande ”Vägledning/tidigare förslag till RÖK sammanhållen 

Ungdomshälsa”.  
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3.2.4 Barnahus 

Barnahus Dalarna finns i Borlänge. Målgruppen för Barnahus är barn och ungdomar 
upp till 18 år som utsatts för våldsbrott i nära relationer eller sexualbrott oavsett 
relation. På Barnahus i Dalarna sker även rådgivning till personer som i sin 
yrkesverksamhet möter barn. Följande huvudmän samverkar i Barnahus i en 
gemensam lokal: Dalarnas alla kommuner, Region Dalarna, Polis och Åklagare. 

3.3 Barn som tillhör personkrets LSS   
LSS- lagen om stöd och service till personer med vissa funktionshinder 30, är en 

rättighetslag med målet att den som har en funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv på 

samma villkor som andra. För att bli beviljad en insats enligt LSS måste barnet, den unge 

eller den unge vuxne tillhöra en personkrets som definieras i lagen och det ska finnas ett 

behov av insatsen. En insats enligt LSS kan ges endast om personen i fråga begär den. Att 

en person omfattas av LSS inskränker inte rätten till insatser som den enskilde kan ha 

enligt någon annan lag, utan personen i fråga ska fortsatt ha tillgång till det stöd och skydd 

som annan lagstiftning kan medföra.  

 

3.4 Ansvar för hjälpmedel 

Se separat överenskommelse för hjälpmedel i skolan31 samt överenskommelsen om 

rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län32.. 

 

3.5 Barn som anhöriga 

Enligt 5 kap.7 § HSL har Hälso- och sjukvården ett lagstadgat ansvar att stödja barn som 
anhöriga enligt nedan. 
 
Av lagrummet följer att ett barns behov av information, råd och stöd särskilt ska beaktas 
om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 
   1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, 
   2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller 
   3. har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar. 

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor 
tillsammans med oväntat avlider33 34.  

Socialtjänsten har genom sitt ansvar för att barn får en trygg uppväxt 5 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453) samt att arbeta förebyggande en viktig uppgift i att både 
upptäcka och stödja barn som anhöriga när föräldrar har missbruk/beroende, psykisk 
ohälsa eller andra allvarliga svårigheter som kan påverka föräldraskapet och barns hälsa 
och utveckling35. Se vidare överenskommelsen för vuxna med psykisk 
funktionsnedsättning36. 

 

 

 

                                                
 

30 Sveriges riksdag Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
31 Under framtagande. Se …. På hemsida… 
32 Läs mer på Region Dalarnas hemsida för samarbetspartners (PLUS).” Överenskommelsen om rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i 
Dalarnas län”. 
33 Sveriges riksdag Hälso- och sjukvårdslag (2017:30).  
34 Även om det inte i lagen specifikt är uttryckt, gäller detta även barn till föräldrar som har andra funktionsnedsättningar än psykiska.  
35 Socialstyrelsens hemsida- Stöd till anhöriga och anhörigstöd.  
36 Läs mer på Region Dalarnas hemsida för samarbetspartners (PLUS) ”Länsövergripande överenskommelse om samverkan rörande personer som 
missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar”.  
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I socialtjänstlagen finns stöd för att Socialnämnden ”ska erbjuda stöd för att underlätta för 
de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer 
en närstående som har funktionshinder” 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453). Denna 
lag nämner inte uttryckligen barnet. Samverkan mellan verksamheter som riktar sig till barn 
respektive vuxna är viktigt. 

3.6 Samordnad individuell plan 
En samordnad individuell plan, SIP, är ett viktigt verktyg för samverkan. Syftet med SIP är 
ökat inflytande och ökad delaktighet för den enskilde, samtidigt som den förbättrar 
samordningen och ger en helhetsbild av den enskildes situation. SIP är inte bara en plan 
eller ett möte, det är en hel arbetsprocess med olika steg. Den kan vara lång och sträcka 
sig över flera år eller över en kortare tid. 
 
Situationer där det är särskilt viktigt med en samordnad planering är: 

 När det är svårt för familjen att samordna vårdkontakter 

 När fler kompetenser behövs för att komma fram till hur man bäst kan hjälpa   

 När ansvarsfördelning behöver tydliggöras 

 När stödet behöver ges i särskild ordningsföljd  

 När en insats förutsätter en annan insats.   

Behov av SIP kan finnas för många barn och unga, men barn med funktionsnedsättningar 
och placerade barn lyfts särskilt i stödmaterial framtaget av SKR37. Det vill säga barn som 
ofta har flera pågående kontakter inom kommun och region som kan behövas samordnas.  

Det är viktigt att arbetet med SIP görs så att mötena blir förutsägbara och trygga för 
barnet och familjen. Det kan ibland behövas andra typer av möten för detta; information-, 
motivation-, konsultation- eller samverkansmöten. 

För att initiera en SIP behövs samtycke från den berörda, ett möte utan samtycke och 
delaktighet är ingen SIP. Initiativ till SIP kan tas av den enskilde, närstående eller av 
personal inom parternas verksamheter. För att underlätta arbetet med tidiga insatser är 
det en fördel om skolan kan vara initiativtagare till SIP. Detta behöver regleras i den lokala 
överenskommelsen. 

För att arbetet med SIP ska bli ett bra verktyg för samverkan genomförs med fördel 
gemensamma utbildningar om SIP, inkluderande syfte och arbetssätt samt i vilka 
sammanhang SIP är lämpligt att använda.  

Upprättande och uppföljning av SIP ska ske enligt de riktlinjer som antagits i Dalarna, 
se vidare Dalarnas styrdokument för arbetet med SIP38. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

37 SKRs hemsida Uppdrag psykisk hälsa – SIP.  
38 Läs mer på Region Dalarnas hemsida för samarbetspartners (PLUS) ”Riktlinje för SIP”.  
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3.7 Samverkan vid utskrivning från slutenvård 

I Dalarna finns en regional överenskommelse om Samverkan för trygg och effektiv 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård- SUS39 samt Riktlinjer för samverkan vid in- 
och utskrivning40. När det gäller barn och unga är det i första hand vårdnadshavarna som 
involveras vid utskrivningen, men när det finns behov av insatser från socialtjänsten 
initieras även kontakt med socialtjänsten enligt fastställd rutin.  

Nyfödda barn med omfattande behov av hälso- och sjukvårdsinsatser riskerar att bli kvar i 
slutenvården under lång tid pga. behov av stöd i hemmet i form av assistans och 
egenvård. Inför utskrivning från sjukhus är det viktigt att så tidigt som möjligt i processen 
genom SIP-möte klargöra ansvarsfördelning och arbetsflöde mellan kommun och region 
samt skapa säkerhet och trygghet över tid för den/de som ska utföra egenvården. 
Målgruppen ska inte ligga kvar på sjukhus i onödan och efter utskrivning få tryggade 
insatser i hemmet. 

 

3.8 Sekretess 

Respektive samverkande part förbinder sig att iaktta den sekretess och tystnadsplikt som 
gäller inom sitt verksamhetsområde41. För underlättande av samverkan mellan parterna 
ska rutiner upprättas med iakttagande av gällande lagstiftning. Parterna kan med stöd av 
den unges och vårdnadshavarens samtycke ofta lämna information mellan sig t.ex. vid ett 
samverkansmöte, när det är nödvändigt42. Om barnet behöver samtycka tillsammans med 
vårdnadshavaren beror på barnets ålder och mognad. För unga över 18 år är det den 
unges samtycke som gäller. I samtycket måste det framgå vilka uppgifter som får lämnas 
ut, till vilken myndighet eller person det får lämnas, i vilket syfte, när samtycket har 
lämnats och hur länge det gäller. Det är i samverkan viktigt att tydligt respektera 
individens/familjens integritet och självbestämmande och att arbeta med samtycke. Det 
finns vissa lägen då orosanmälan görs utan familjens vetskap, särskilt gällande uppgift om 
våld och sexuella övergrepp 43 (se vidare avsnitt 3.9 Orosanmälan).  

 

3.9 Orosanmälan 

Enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) är alla myndigheter och yrkesverksamma vars 
verksamhet rör barn och unga skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin 
verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Detsamma gäller även 
andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och 
Säkerhetspolisen. Anmälningsplikten gäller alla anställda, även de som inte direkt arbetar 
med barn. Anmälningsplikten gäller även yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet 
gällande barn och unga samt all annan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på 
socialtjänstens område.   
 

Anmälningsskyldiga är också skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan 
vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd (14 kap. 1 § 
Socialtjänstlagen44). Detta gäller vid pågående utredning enlig ovan. Orosanmälan är 
personlig och kan inte överlåtas till någon annan som gör en orosanmälan. 

                                                
 

39 Läs mer på Region Dalarnas hemsida för samarbetspartners (PLUS) ”Länsövergripande överenskommelse mellan Region Dalarna och kommunerna i 
Dalarna. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. 
40 Läs mer på Region Dalarnas hemsida för samarbetspartners (PLUS) ”Riktlinjer för all samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård i 
Dalarnas län. Informationsöverföring och upprättande av samordnad individuell plan (SIP)”. 
41 25 och 26 kap. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.   
42 12 kap. 1-2 §§ OSL. 
43 25 kap. 11-14 §§ OSL. 
44 14 kap. 1 § SOL.    
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Socialtjänsten bör enligt lagrummet erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort 
anmälan ett möte om det är lämpligt utifrån barnets bästa. Socialnämnden får informera 
den som gjort anmälan om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan 
information ska på begäran lämnas till anmälaren om det med hänsyn till omständigheterna 
inte är olämpligt. 
 
Enligt LVM- Lagen om vård av missbrukare i vissa fall45, skall en läkare genast göra 
anmälan till socialnämnden, om han eller hon i sin verksamhet kommer i kontakt med en 
person som missbrukar som kan antas vara i behov av omedelbart omhändertagande eller 
vård enligt LVM och läkaren bedömer att personen inte kan beredas tillfredsställande vård 
eller behandling genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. 
Läkaren har således anmälningsplikt om personen i fråga inte vill vårdas för sitt missbruk 
(t.ex. inte går med på frivillig avgiftning) eller allvarliga komplikationer av missbruket eller 
om det finns en överhängande risk för att personen till följd av sitt tillstånd kommer att 
allvarligt skada sig själv eller någon närstående. 
 
Anmälningsskyldigheten vid LVM gäller för läkare i både privat och offentlig tjänst och gäller 
för vuxna med missbruk. (Observera särskilt gravida med missbruk, se avsnitt 3.1.1). För 
barn gäller istället orosanmälan enligt SoL (se vidare överenskommelsen om missbruk46).   

4. Kommunens ansvar 
Viktiga delar av kommunernas ansvar gällande samtliga målgrupper i överenskommelsen 

är att: 

4.1 Socialtjänst 

 Bedriva främjande, förebyggande och uppsökande verksamhet. 

 Erbjuda serviceinsatser. 

 Utreda behov av insatser enligt SoL. 

 Bevilja insatser till barn, unga och föräldrar i öppenvård. 

 Besluta om placeringar utanför det egna hemmet enligt SoL eller LVU47.  

 Utreda behov av och genomföra insatser till personer som enligt LSS-personkrets 
har rätt till särskilt stöd och service för att klara sin dagliga livsföring.  

4.2 Skola 

 Tillhandahålla stöd för att målen i läroplanen ska uppfyllas. Skollagen reglerar 
huvudman och rektors ansvar för elevers lärande och allmänna utveckling. Rektor 
på varje skola har det yttersta ansvaret för varje elev och beslutar både om 
utredning av elevens behov och om de insatser som bedöms nödvändiga.  

 Tillhandahålla elevhälsan som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala 
och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och 
hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas48. 

 Erbjuda minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller49. 
 
 

                                                
 

45 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. 
46 Läs mer på Region Dalarnas hemsida för samarbetspartners (PLUS)  ”Länsövergripande överenskommelse om samverkan rörande personer som 
missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar”. 
47 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
48 Skollag (2010:800) 2 kap. § 25. 
49 Skollag (2010:800) 2 kap. § 27. 
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5. Regionens ansvar 
Viktiga delar av Region Dalarnas ansvar gällande samtliga målgrupper i 
överenskommelsen är att: 

 Medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador genom att 
erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL i så väl öppen som sluten vård. 

 Ansvara för insatser enligt LPT- lagen om psykiatrisk tvångsvård 50, inom 
slutenvård och i vissa fall öppenvård. 

 Råd och stöd enligt LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, 
avseende insatser från olika professioner inom Habiliteringen och i vissa fall också 
inom BUP. 

 Erbjudande av främjande, förebyggande, stödjande och behandlande insatser till 
familj och närstående. 

6. Särskilt för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet 
Barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet är en särskilt sårbar grupp. 
Placerade barn och unga har som grupp betraktat sämre fysisk och psykisk hälsa och 
sämre tandhälsa än barn i allmänhet. De har också sämre skolresultat som grupp 
betraktat. Det är därför viktigt att samverkan fungerar så att de får sina behov inom 
områdena hälsa och utbildning tillgodosedda. All samverkan ska ske på ett för barnet och 
familjen rättssäkert sätt där samtycke till kontakt är nödvändigt i de flesta situationer. 

 
Detta avsnitt redogör för samverkan och ansvarsfördelning vid placering. Det gäller 
samtliga placeringsformer oberoende av om det är i ett familjehem, HVB eller stödboende, 
både frivilliga placeringar enligt SoL och placering enligt LVU. Gällande placering på HVB 
finns även en övergripande samverkansöverenskommelse51. 

 

6.1 Definition av boendeformer: 
Familjehem – enskilt hem med uppdrag att ta emot barn för stadigvarande vård och 
fostran, och som inte bedrivs yrkesmässigt.  

Jourhem – enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och 
fostran. 

HVB – hem för vård och boende – hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för 
vård eller behandling och som samtidigt är ett boende, bedrivs enskilt eller i offentlig regi.  

Stödboende – verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda i åldern 16-20 år i 
eget boende med individanpassat stöd.  

Särskilda ungdomshem - Särskilda ungdomshem bedrivs av staten (Statens 
Institutionsstyrelse - SiS) och är i huvudsak avsedda för barn och unga som vårdas med 
stöd av 3 § LVU på grund av eget beteende. Men även barn och unga som beretts vård 
enligt 2 § LVU (brister i hemmiljö) eller som vårdas enligt SoL (frivillig vård) kan vara 
inskrivna där. SiS-hem är de enda som i vissa fall har möjlighet till tvångsåtgärder. 
 

                                                
 

50 Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. 
51 Läs mer på Region Dalarnas hemsida för samarbetspartners (PLUS)  ”Länsövergripande överenskommelse 

om ansvarsfördelning när kommunen  beslutar om placering på hem för vård eller boende (HVB)”. 
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6.2 Folkbokföring 

Grundregeln för folkbokföring vid placering är: 

 HVB-/stödboendeplacering: barnet är fortsatt folkbokförd hos föräldrar/ i sin 
hemkommun. 

 Familjehemsplacering: barnet är inledningsvis folkbokförd hos föräldrar/ i 
hemkommunen, men vid stadigvarande placering i familjehemmet ska som regel 
folkbokföringen ändras. 

 Om folkbokföringen ändras till annat län tar den nya regionen över vårdansvaret. 
Det får dock inte leda till en bruten vårdkedja. 

 

6.3 Samverkan och ansvarsfördelning inför vård utanför det egna hemmet 

Denna samverkansfas påbörjas innan barnet eller den unge har blivit placerad, om det 
inte handlar om en akut placering där tid inte alltid finns för samverkan inför placering. I 
dessa fall ska samverkan ske så snabbt som möjligt efter placering. Socialtjänsten ska 
verka för att samverkan ska ske med både skola och hälso- och sjukvården. 
Socialstyrelsen har tillsammans med Skolverket utarbetat en vägledning för placerade 
barns skolgång och hälsa52.   

 

6.3.1 Samverkan mellan skola och socialtjänst 

Socialstyrelsen, Skolverket och Socialpedagogiska skolmyndigheten har utarbetat 
modellen SAMS 53. Både vägledningen (under punkt 6.3) och SAMS ska följas i 
Dalarnas arbete med barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

Under utredningstiden har socialtjänsten rätt att genom konsultation eller begäran 
om utlåtande ta in underlag från förskola/skola/elevhälsa.  Dessa underlag bidrar till 
val av placeringsform och inriktning på vården. 

Det är viktigt att utbildningsförvaltningen i elevens hemkommun får information om 
att en elev ska byta skola i så god tid som möjligt innan bytet sker, för att få 
förutsättningar att ta ansvar för elevens skolplikt och rätt till utbildning. Genom detta 
ges förutsättningar för en obruten skolgång för eleven.  
 

6.3.2 Samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst 

På samma sätt som man samverkar kring barnets skolgång är det viktigt att skapa 
förutsättningar för en obruten vårdkedja vid placering. Barnets behov av så väl 
generella som specialiserade insatser inom hälso-och sjukvården behöver säkras. 
Kontakter behöver tas så att informationsöverföring kan ske på lämpligt sätt utifrån 
förutsättningarna. I detta sammanhang är det även viktigt att tänka på behov av 
information till den som bedömt att läkemedelsbehandling kan utföras som egenvård 
då förutsättningarna förändras. 
  
Gällande samverkan med BUP sker detta via berörd BUP-mottagning, som vid behov 
tillsätter resursgruppssamordnare. Vid hälso- och sjukvårdsinsatser på psykiatrisk 
specialistnivå skriver BUP/VUP54 vid behov remiss till den BUP/VUP som finns i den 
region barnet placeras i. Medicinsk uppföljning sker enligt befintliga rutiner.  

                                                
 

52 Socialstyrelsen (2013) ”Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar”. 
53 Skolverket ”SAMS Samverkan socialtjänst skola. Obruten skolgång för placerade barn”. 
54 Barn- och ungdomspsykiatrin/Vuxenpsykiatrin. 
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Habiliteringen remitterar vid behov till den habilitering som finns i den region där 
barnet placerats. 
 
Om behov och samtycke finns upprättas en SIP för att på ett bra sätt kunna 
samordna de insatser som ges under placeringstiden. Se avsnitt 3.6 (Samordnad 
individuell plan). Underlag är de planer som respektive verksamhet har skyldighet 
att upprätta. 
 
Socialtjänsten har rätt att begära in underlag från hälso- och sjukvården under 
pågående barnavårdsutredningar som stöd för att kunna bedöma barnets behov 
inom fysisk, psykisk och oral hälsa. Från och med det reviderade BBIC-materialet 
från december 202055, sker inhämtandet av dessa uppgifter under utredningstiden 
med barnets pågående vårdkontakter med hjälp av olika ”BBIC 
Konsultationsdokument”. Detta kan efter behov kompletteras med tre olika läkar- 
och hälsoundersökningar som socialtjänsten begär in: 

1) Hälsoundersökning i samband med placering 
Socialtjänsten ska i samband med placering, om det inte är obehövligt, begära en 
hälsoundersökning omfattande fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa till barn eller 
en ung person i åldern 18–20 år 56 57. För att kunna göra bedömningen att det är 
obehövligt ska det vara väl dokumenterat genom till exempel en nyligen genomförd 
hälsoundersökning. Socialtjänsten ska använda dokumentet ”BBIC Begäran om 
hälsoundersökning” vid inhämtande av dessa uppgifter från hälso- och sjukvården. 
  
Hälsoundersökningen ska resultera i ett väl underbyggt underlag gällande fysisk och 
psykisk hälsa samt tandhälsa, som den fortsatta samplaneringen kan bygga på. 
Socialtjänsten har ett uppdrag att verka för att placerade barn och unga får den 
hälso- och sjukvård som de behöver, men det är regionen som tillhandahåller 
vården. Hälsoundersökning ger därmed ett underlag för att tydliggöra ansvars- och 
kostnadsfördelning och SIP är sedan verktyget för fortsatt samplanering och 
uppföljning.  
 
För samverkan vid hälsoundersökning finns en regional rutin som ska följas; 
Länsövergripande rutin vid hälsoundersökning av barn och unga som vårdas 
utanför det egna hemmet58. 

2) Läkarundersökning vid ansökan om vård enligt LVU 

Läkarundersökning ska, om den av särskilda skäl inte anses obehövlig, äga rum 
innan nämnden ansöker om vård enligt 4 § LVU. Uppgifterna som kommer fram 
under undersökningen syftar dels till att ge ett underlag för om nämnden behöver 
ingripa till skydd för barnet eller den unge med stöd av LVU, dels för att kunna 
planera för rätt innehåll i vården. Eftersom det inte finns något beskrivet hur 
omfattande en läkarundersökning inför ansökan om vård med stöd av LVU ska vara 
är det oftast nödvändigt att även begära en hälsoundersökning senare i processen, 
detta för att få en mer heltäckande bild av behoven kring den fysiska och psykiska 
hälsan samt tandhälsan.  

 

 

 

                                                
 

55 Socialstyrelsens hemsida. Stöd i arbetet. Material för barns behov i centrum- BBIC.   
56 Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.  
57 Sveriges riksdag ”Allmänna råd (HSLF_FS 2019:19) om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet”. 
58 Läs mer på Region Dalarnas hemsida för samarbetspartners (PLUS) ”Länsövergripande rutin vid hälsoundersökning av barn och unga som vårdas 
utanför det egna hemmet”.  

268



 
Remiss - Länsövergripande överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas hälsa 

 22 (29) 

2021-02-22  
 

 

 

 

 

I Dalarna är det samma ingång till vården som används när socialnämnden beslutar 
om läkarundersökning med stöd av 32 § LVU som vid hälsoundersökning. Undantag 
kan vara då barnet har eller har haft en annan pågående kontakt inom Region 
Dalarna som bedöms mer lämplig för att ge ett bra underlag inför ansökan om vård 
med stöd av LVU. 

3) Hälsoundersökning för asylsökande barn 

Den länsövergripande rutinen (fotnot 57) inkluderar även asylsökande barn och 
ungdomar som placeras.  

Alla asylsökande barn ska genomgå en särskild hälsoundersökning för asylsökande. 
Om barnet ska placeras utanför det egna hemmet ska barnet även genomgå 
hälsoundersökningen för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, som 
berör andra områden än hälsoundersökningen för asylsökande. 

6.4 Under placering 
Under placeringstiden har socialtjänsten ett omfattande uppföljningsansvar. De ska bland 
annat särskilt uppmärksamma barnets hälsa och skolgång. För att kunna göra detta krävs 
fortsatt samverkan då andra huvudmän ansvarar för insatserna. Aktuell BUP-mottagning 
eller resursgruppssamordnare ansvarar för uppföljning av den psykiatriska vården under 
vistelsetiden och samverkar med socialtjänst och skolan.  

SIP som upprättats följs upp med den regelbundenhet som bedöms lämplig i det aktuella 
fallet. 

Vid behov av omplacering är det viktigt att på samma sätt som vid en ny placering verka 
för en obruten skolgång och vårdkedja. 

6.5 Vid avslut 
Barn som varit placerade utanför det egna hemmet har vid avslut samma behov som inför 
placering för att ge förutsättningar för obruten skolgång och obruten vårdkedja. Det är 
viktigt att detta arbete påbörjas i god tid för att ge så bra förutsättningar som möjligt inför 
en flytt hem till vårdnadshavare eller till annan placeringsform eller boendeform. Det är 
viktigt att påbörjade insatser inte avbryts utan kan fortgå utifrån de behov som finns. 
Tidigare SIP följs upp eller en ny upprättas. 

 

6.6 Kostnadsansvar 

Kommunen ansvarar för, beslutar om och finansierar boendet och alla sociala insatser 
som barnet/ungdomen behöver. Regionen ansvarar för, beslutar om och finansierar de 
hälso- och sjukvårdsinsatser som barnet/ungdomen behöver. Principen för 
kostnadsansvar vid placering utanför det egna hemmet motsvaras av huvudmännens 
ansvar enligt gällande lagstiftning (HSL, SoL, LSS, LVU, LVM, Skollagen).  
 
I Dalarna gäller att vardera partens ansvar ska vara klarlagt innan placering sker och utgå 
från huvudmännens ansvar för insatserna. Ingen part kan i efterhand åberopa 
kostnadstäckning om inte detta ansvar klart framgår av skriftlig kostnadsfördelning. 
Undantag från detta är när placeringen sker akut, då kostnadsfördelningen och 
folkbokföringskommun bör vara klarlagd senast en månad efter placeringen. Kostnaden 
för akutplaceringen ligger kvar på placerande huvudman till dess att ansvars- och 
kostnadsfördelning fastställts.  
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Om kostnadsfördelningen inte kan överenskommas är det respektive huvudmans ansvar att 
säkerställa att individen får de insatser som behövs under tiden den fastställs. Regionen 
kommer i första hand tillgodose behovet av hälso- och sjukvård genom remiss till aktuellt 
BUP/annan sjukvård. Vid undantagsfall där remiss ej är möjligt och extern vård krävs, 
upprättar region och kommun separata avtal med HVB/SiS. 

7. Lokala överenskommelser 
Dalarnas femton kommuner har alla skilda förutsättningar, behov (både gällande 
kompetens och utveckling), resurser och samverkansformer. Det är därför viktigt att de 
enskilda kommunerna och Region Dalarnas verksamheter inom varje kommun tillsammans 
formulerar lokala överenskommelser. Syftet är att omsätta den regionala 
överenskommelsen i praktiken på lokal nivå och uppnå dess syfte och mål. Det handlar 
alltså om hur arbetet görs lokalt, av vem och när. Genom att de lokala 
samverkansöverenskommelserna tar sin utgångspunkt i den regionalt framtagna 
överenskommelsen, säkerställs förutsättningarna för att invånarna i hela länet ges en 
likvärdig och jämlik vård och omsorg. 
 
De skriftliga lokala överenskommelserna i respektive kommun ska klargöra hur samverkan 
sker och hur den lokala ansvarsfördelningen mellan kommunens och regionens 
verksamheter ser ut. Tydliggörande bör ske av de lokala strukturer och rutiner som behövs 
för att komplettera den regionala samverkansöverenskommelsen. Den bör inkludera 
förebyggande- och främjande verksamhet, tidiga insatser, tidiga tecken, utredning, vård, 
insatser, stöd och behandling och beakta relevanta nationella kunskapsstöd så som 
nationella vård- och insatsprogram samt övriga nationella riktlinjer. 
 
För att den lokala överenskommelsen ska vara användbar är det viktigt att den är så 
konkret som möjligt och tydligt beskriver hur samverkan på den lokala nivån ska ske i 
praktiken. 
 
Förutom att skriftligt tydliggöra lokala strukturer, rutiner och arbetssätt kan processen med 
att ta fram en lokal överenskommelse ge tillfälle till analys och identifikation av 
förbättringsområden. 

7.1 Framtagande av den lokala överenskommelsen 
Det är viktigt att den lokala överenskommelsen tas fram i en gemensam process av de 
båda huvudmännen i den enskilda kommunen. Lokala överenskommelser ska tas fram för 
de lagstadgade områden (se avsnitt 2.3 Skyldighet att samverka). Det är valfritt hur många 
överenskommelser som utformas, som separata dokument eller, om lokala förutsättningar 
finns och ingen målgrupp riskerar att tappas bort, slås samman till ett gemensamt 
dokument. I arbetet bör berörda verksamheter involveras, till exempel genom redan 
befintliga lokala samverkansgrupper med företrädare för berörda verksamheter.  
 
Den påskrivna lokala överenskommelsen diarieförs av respektive huvudman. I regionens 
diarium ska hänvisning till den länsövergripande överenskommelsen för barns och ungas 
hälsa göras genom att ange diarienumret RD20/04734 på den lokala överenskommelsen 
för målgruppen.  
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7.2 Innehåll i lokala överenskommelser 
 

DE SKRIFTLIGA LOKALA ÖVERENSKOMMELSERNA KAN INNEHÅLLA FÖLJANDE AVSNITT 

FRAMTAGANDE/ARBETET MED DEN LOKALA ÖVERENSKOMMELSEN:  
Beskrivning av hur framtagandet av den lokala överenskommelsen (ÖK) har gått till 
samt hur den kompletterar den regionala samverkansöverenskommelsen och andra 
nationella kunskapsstöd: Exempelvis: Vilka verksamheter och funktioner/personer har 
varit involverade? Hur har arbetet gått till? Hur har den förankrats lokalt? På vilket sätt 
(konkret) kompletterar den lokala ÖK den regionala ÖK och nationella kunskapsstöd? 

LEDNING OCH ORGANISATION:  
Beskrivning av den lokala ”samverkansorganisationen”: Exempelvis: Hur och när 
samverkar vi lokalt kring målgruppen, det vill säga vilka verksamheter och funktioner 
medverkar på olika nivåer (övergripande-, verksamhets- och individnivå)? Hur och när är 
den högsta ledningen involverad (politisk- resp. tjänsteledning)? Vem/vilka samordnar 
arbetet lokalt (praktiskt sett)? Hur och när sker samverkan lokalt (i praktiken)? Hur och 
vad registreras i Synergi? Hur löser vi ev. uppkomna lokala tvister? Vilka andra aktörer 
involveras utöver socialtjänst och hälso-och sjukvård (andra verksamheter inom 
kommunen, Kriminalvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen m.fl.)?  

Hänvisning till och beskrivning av lokala rutiner och riktlinjer, m.m. Exempelvis: Vilka 
riktlinjer, samverkansdokument, avtal, rutiner (blanketter?) finns redan och vart finns de? 
Behöver de uppdateras och/eller saknas några? Vilka ska användas och när och av vem? 
Hur sker en gemensam dokumenthantering? Finns det lokala avtal för t.ex. familjecentral 
och ungdomsmottagning/ungdomshälsa? 

LOKAL LÄGESBILD FÖR MÅLGRUPPEN:  
Beskrivning av den lokala kontexten för målgruppen: Exempelvis: Hur ser 
problematiken ut vad gäller dess omfattning m.m.? Aktuell statistik uppdelat på olika 
målgrupper och kön, ålder och annan bakgrund. Vilka når vi och når vi inte idag? Ev. 
inventering av beskrivning av bakgrund och historik kring samverkansarbetet kring 
målgruppen i vår kommun. 

LOKALT UTBUD AV INSATSER:  
Beskrivning av de lokala förutsättningarna att ge olika former av vård och omsorg: 
Exempelvis: Vilka insatser finns lokalt? Hur speglar dessa behoven från olika målgrupper? 
Vilka saknas? Vilka bör utvecklas och hur görs det?   

Beskrivning av det lokala arbetet med samordnande individuella planer (SIP): 
Exempelvis: Vem kan initiera? Var och när sker träffen? Hur sker inbjudan? Vem 
dokumenterar och följer upp? 

SÄRSKILDA BESKRIVNINGAR AV KOMPLEXA FRÅGOR:  
Beskrivning av hur jämställdhet och jämlikhet, barns rättigheter samt inflytande och 
delaktighet för målgrupperna (såväl barn som vuxna och närstående) integreras i 
den lokala överenskommelsen: Exempelvis: Hur integreras ett jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv tillika barns rättigheter? Hur involveras individerna och närstående 
(både barn och vuxna) i olika nivåer inom verksamheten?  
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Beskrivning av hur särskilda omständigheter och särskilt sårbara målgrupper 
prioriteras i det lokala arbetet: Exempelvis: Vilka är de? Hur synliggörs särskilt barn och 
unga? Behövs särskilda insatser för några av målgrupperna och hur utvecklas de?  

Beskrivning av förändrings- och förbättringsarbete: Exempelvis: Hur tillämpas en 
evidensbaserad praktik i verksamheterna? Hur används senast tillgängliga kunskap i 
nationella kunskapsstöd tex? Pågår ett lokalt utvecklingsarbete som syftar till 
förändring/förbättring? Om inte, vad skulle kunna initieras? Hur och när initieras det? 

IMPLEMENTERING, SYSTEMATISK UPPFÖLJNING OCH ANALYS: 
Beskrivning av det lokala implementeringsarbetet av den lokala 
överenskommelsen: Exempelvis: Hur görs ÖKn känd inom berörda verksamheter? Hur 
säkerställs att de används av alla som berörs? Hur hålls arbetet i över tid? Behövs 
kompetensutveckling- för vem och när? 

Beskrivning av arbetet med systematisk uppföljning och analys inom ramen för det 
lokala samverkansarbetet: Exempelvis: Vilka mål är satta lokalt utifrån 
överenskommelsens övergripande mål? Hur och när görs uppföljning och analys? 
Vem/vilka medverkar och ansvarar? När och hur ska uppföljning ske? Hur dokumenteras 
det? Hur redovisas arbetet till ledningen? Används könsuppdelad statistik när det är 
relevant? Vem följer upp att överenskommelsen är implementerad? Har 
överenskommelsen följts upp enligt punkt 9 (Uppföljning)? 

8. Implementering  
Implementering avser de tillvägagångssätt som används för att införa nya metoder i en 
ordinarie verksamhet. Implementering säkerställer att metoderna används så som det var 
avsett och sker med varaktighet 59.  
 
Både den politiska och högsta tjänstemannaledningen i Region Dalarna och Dalarnas 
kommuner har det yttersta ansvaret för att denna överenskommelse implementeras i 
samtliga berörda verksamheter och att personalen ges möjlighet att arbeta i enlighet med 
överenskommelsens uppställda syfte, mål och förutsättningar.  
 
Ansvaret för att överenskommelsen blir väl förankrad ända ut i mötet med individerna 
åligger den lokala nivån. För att överenskommelsen ska kunna tillämpas på lokal nivå 
nära individerna med behov, krävs således en organiserad samverkan mellan 
huvudmännen på alla nivåer i organisationerna; från högsta ledningsnivå, till lokala 
ledningsfunktioner, till samverkansgrupperingar och till enskild personal/anställd. 
Kopplingen till lokala överenskommelser behöver därvid vara tydlig. Faser i 
implementeringsprocessen kan vara: Behovsinventering, införande, användning och 
vidmakthållande 60. 
 
En avgörande förutsättning för en lyckad implementering av överenskommelser är att den 
sker i samverkan mellan huvudmännen.  
 
Den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) kan ge ett övergripande stöd för 
implementering på regional nivå.  

 

 

 

                                                
 

59 Socialstyrelsens hemsida. Kunskapsguiden.se - Implementering; ”Om implementering” (2012). 
60 Socialstyrelsens hemsida. Kunskapsguiden.se - Faser i en implementeringsprocess. 
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9. Uppföljning  
Uppföljning är viktigt för att följa upp implementeringen av 
samverkansöverenskommelsen. Uppföljning är också en viktig del i arbetet med en 
evidensbaserad praktik och för att kunna höja kvaliteten i verksamheten. Resultat behöver 
följas upp och analyseras systematiskt för att verksamheterna ska kunna förändra och 
förbättra arbetet. Ett redskap i arbetet är nyckeltal och indikatorer. Indikatorer är viktiga att 
mäta för att ta reda på om målen med insatserna uppnås och om olika insatser fungerar 
olika bra för olika grupper oavsett kön, ålder och andra bakgrundsfaktorer. Det är därför 
avgörande att könsuppdelad individbaserad statistik används och att andra indelningar 
görs om inte särskilda skäl emot föreligger. 

9.1 Systematisk uppföljning och analys 
Systematisk uppföljning handlar om att löpande beskriva och mäta den enskildes behov 
och problem, insatser och resultat61. Nyttan och användningen av systematisk uppföljning 
kan delas in i tre nivåer: i det direkta arbetet med individer (individuell uppföljning), på 
verksamhetsnivå för att utveckla verksamheten (verksamhetsuppföljning) och på nationell 
nivå i form av exempelvis öppna jämförelser och kvalitetsindikatorer62. 

Överenskommelsen ska årligen följas upp av parterna inom ramen för det lokala 
samverkansarbetet och uppföljningen ska dokumenteras och bör kommuniceras till 
samtliga verksamheter som berörs inom Region Dalarna och Dalarnas kommuner. 

Ledningen för Region Dalarna och Dalarnas kommuner har det yttersta ansvaret för att 
överenskommelsen följs upp. Ansvariga chefer ute i verksamheterna ansvarar för att 
förbättringsåtgärder initieras och genomförs. Ett övergripande stöd i systematisk uppföljning 
och ett regionalt analysarbete utifrån jämförelser kan ges från den regionala stödstrukturen, 
RSS.  
 

UPPFÖLJNING AV MÅLEN PÅ LOKAL NIVÅ 
För att följa upp målen enligt denna  överenskommelse bör olika indikatorer tas fram som 
innehåller  uppgifter om barns, ungas och unga vuxnas hälsa. Flertalet indikatorer kan 
hämtas från Koladas nyckeltal (könsuppdelat) och när det gäller hälsoindikatorer är det ett 
basalt krav att dessa ska vara vetenskapligt baserade, viktiga för barns och ungas hälsa nu 
och/eller i framtiden samt på bästa sätt spegla barnens/de ungas hälsa och dess 
bestämningsfaktorer63. Indikatorer kan även tas fram för att mäta hur det lokala 
samverkansarbetet fortlöper. 
 

Utifrån denna överenskommelse kan exempelvis följande indikatorer följas upp 

årligen:  

 Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Kolada ID: 

N15428. 

 17 åringar folkbokförda i Sverige som fullföljt grundskolan. Ej placerade/ placerade andel 

(%) Kolada ID: U33606. 

 Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, län, andel (%) Kolada ID: U60700. 

 Invånare 0-24 år som vårdats i slutenvård med psykiatrisk diagnos, antal/100) Kolada ID: 

N74900. 

 

 

                                                
 

61 Socialsyrelsens hemsida. Kunskapsguiden.se – Systematisk uppföljning.  
62 Socialstyrelsens hemsisa (juni 2014) - Systematisk uppföljning, beskrivning och exempel. 
63 Se t.ex. SKRs hemsida Mål och indikatorer för Strategi för hälsa 2022. 
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 Uppgift om i vilken utsträckning samtliga kallade verksamheter har deltagit på SIP-mötena 

(procent av totala antalet SIP-möten).  

 En sammanställning av antal SIP gällande barn och unga upp till och med 17 år 

inkluderande kön, ålder samt om man har fullföljt planeringen i SIPen. 

 En sammanställning av antal placerade barn och unga inkluderande kön och ålder. 

 Uppgift om hur stor andel (%) av placerade barn uppdelat på juridiskt kön som har 

hälsoundersökts i samband med placering.  

 Hur många lokala avvikelser som utretts och även synergier som kopplas till den 

regionala överenskommelsen och vad de rört (ej personuppgifter eller andra uppgifter 

som kan härledas till en specifik individ). 

 Om lokal överenskommelse har träffats och vilka implementeringsåtgärder som har 

genomförts. 

10. Avvikelsehantering och hantering av tvister 

10.1 Avvikelser  
Respektive huvudman har system för avvikelser och ansvarar för att utreda i vilken mån 
avvikelser kräver förändring av rutiner, handläggning, samverkan eller bemötande.  
 
Synergi är regionens kvalitets- och avvikelsesystem som även kommunerna i Dalarna har 
tillgång till. I det kan avvikelser registreras riktade från en kommun till regionen eller 
omvänt. Kommunerna har personer som har behörighet att registrera och handlägga 
avvikelser i Synergi; ofta mediciniskt ansvarig sköterska (MAS), medicinskt ansvarig för 
rehabilitering (MAR) eller socialt ansvarig socionom (SAS). Regionens medarbetare har 
alla själva möjlighet att registrera i Synergi, men utsedda handläggare inom regionen 
hanterar ärendet vidare till ansvarig verksamhet. 

Syftet med att göra avvikelser inom synergisystemet är inom ramen för denna 
överenskommelse att upptäcka svårigheter i samverkan. Det kan gälla otydliga och/eller 
felaktiga rutiner, brister i arbetssätt, bemötande m.m. och är en del i att kvalitetssäkra 
arbetet. Därför är det viktigt att motivera all personal att observera och lägga märke till 
avvikelser samt rapportera dessa till synergihandläggare. Syftet är inte är att klandra 
andra eller sig själv utan detta är en viktig hörnsten i hur verksamheterna kan utvecklas. 
Mot denna bakgrund är det därför mycket viktigt att avvikelser utreds (på ett professionellt 
sätt) och att utredningarna blir tydliga och om möjligt, generaliserbara, så att fler kan ta 
del av dem i sitt lärande.  
 
För att göra avvikelser gällande samverkan kring barns och ungas hälsa är det viktigt att 
de rapporteras på ett likvärdigt sätt. För att avvikelsen ska kunna kopplas till denna 
överenskommelse ska den som är utsedd handläggare inom Synergi fylla i enligt följande: 

Händelsekategorisering: Samordnad vårdplanering 
Rubrik på ärendet: Brister i samverkan utifrån Länsövergripande överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas hälsa 

För att få en samlad bild av länets avvikelser rörande samverkan gällande denna 
överenskommelse, begärs övergripande statistik via regionens Synergisupport ut i 
samband med utvärdering av överenskommelsen, av den person som ansvarar för 
utvärderingen (se avsnitt 13 Utvärdering och revidering). 
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10.2 Tvist på regional nivå 
Den regionala samverkansöverenskommelsen har sin grund i lagstiftning om krav på 
samverkan mellan kommun och region kring personer med psykisk funktionsnedsättning 
(5 kap. 8 § SoL och 16 kap. 3 § HSL) samt barn och unga som vårdas utanför det egna 
hemmet (5 kap. 1 d § SoL och 16 kap. 3 § HSL). Endera part kan under pågående 
avtalstid påtala brister i följsamhet av denna regionala samverkansöverenskommelse av 
annan part.  

Tvist med anledning av denna regionala samverkansöverenskommelse hanteras i första 
hand av Länsnätverket för förvaltningschefer. Påtalad brist/er aviseras genom kontakt 
med Styrgruppen för Länschefsnätverket minst en månad (1) i förväg och ska sedan 
skriftligen tillställas Styrgruppen för Länschefsnätverket. Styrgruppen bereder ärendet 
och lämnar förslag till beslut av lösning av tvisten som Länschefsnätverket tar ställning 
till och fattar beslut om. Länschefsnätverket kan eventuellt föreslå revidering, tillägg 
och/eller ändring av samverkansöverenskommelsen av enklare innebörd som inte 
påverkar överenskommelsens huvudsakliga innehåll vad gäller t.ex. dess syfte och mål 
(se avsnitt 13 Utvärdering och revidering).  

Om ärendet inte kan uppklaras inom ramen Länschefsnätverket, förs ärendet till 
Välfärdsrådet. Presidiet för Välfärdsrådet bereder ärendet och lämnar förslag till 
rekommendation om lösning av tvisten som Välfärdsrådet tar ställning till och fattar 
beslut om. Välfärdsrådet kan också ge Länschefsnätverket i uppdrag att genomföra en 
revidering, tillägg och/eller ändring av samverkansöverenskommelsen i de avseenden 
utifrån vilka tvisten uppkommit. 
 
Om Välfärdsrådet alltjämt inte finner en samsyn och lösning av hur tvisten kan lösas kan 
Välfärdsrådet under pågående giltighetstid besluta om att omförhandling ska ske av 
samverkansöverenskommelsen i sin helhet. Välfärdsrådet kan ge Länschefsnätverket 
uppdrag om omförhandling och framtagande av ny samverkansöverenskommelse. 

10.3 Tvist på lokal nivå 
Tvister på lokal nivå kan uppkomma med anledning av Synergiärenden, utifrån lokala 
överenskommelser eller övriga samverkansavtal om t.ex. kostnads- och 
ansvarsfördelning (som har stöd i lag) m.m. Lokala tvister hanteras i första hand av 
tjänsteledningen från regionen och kommunen inom berörd kommun, utan deltagande 
av individen. Ärenden angående tvister hanteras enligt respektive verksamhets rutiner 
och delegationsordningar och i enlighet med förekommande lokal överenskommelse. 
Lösning och beslut av tvisten bör dokumenteras i respektive verksamhets 
dokumentationssystem.  

Om de lokala parterna alltjämt inte kommer överens förs ärendet vidare till 
Länschefsnätverket för förvaltningschefer (Länschefsnätverket). Styrgruppen för 
Länschefsnätverket för förvaltningschefer ansvarar för att bereda ärendet och lämna 
förslag till beslut av lösning av tvisten.  

Om ärendet inte uppklaras inom ramen för Länschefsnätverket, förs ärendet till 
Välfärdsrådet. Presidiet för Välfärdsrådet bereder ärendet och lämnar förslag till 
rekommendation om tvistens lösning. Om den berörda kommunen och regionen fortsatt 
inte når enighet i ärendet får tvisten avgöras i allmän domstol. 
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11. Giltighetstid  
Denna överenskommelse gäller från 2022-01-01 – 2025-01-01. Om inte en ny 
samverkansöverenskommelse tagits fram innan giltighetstidens upphörande men en 
utvärdering och revidering har påbörjats i enlighet med p. 13 (Utvärdering och revidering) 
förlängs samverkansöverenskommelsen automatiskt med 12 månader. 

12. Ikraftträdande  
Denna överenskommelse skall undertecknas skriftligen av parterna genom ordförande 
och vice ordförande i Länschefsnätverket för förvaltningschefer och i Välfärdsrådet.  

Välfärdsrådet lämnar beslut om rekommendation till kommuner och region att godkänna 
överenskommelsen. Överenskommelsen ska godkännas av parternas respektive 
beslutande organ. Varje part beslutar om ordningen för beslut om godkännande av 
denna överenskommelse. 

13. Utvärdering och revidering  
Länschefnätverket kan initiera och fatta beslut om ändringar och tillägg av enklare 
innebörd till samverkansöverenskommelsen som inte påverkar överenskommelsens 
huvudsakliga innehåll vad gäller t.ex. dess syfte och mål. Det kan till exempel avse 
språkliga justeringar, anpassningar till förändringar i lagstiftningstext, formuleringar i 
nationella riktlinjer m.m. Sådana ändringar ska dokumenteras och biläggas 
samverkansöverenskommelsen. Välfärdsrådet skall informeras om sådana ändringar.  

Samverkansöverenskommelsen skall revideras vart tredje år från och med 
ikraftträdandet av denna samverkansöverenskommelse. I samband med en revidering 
skall även en utvärdering av samverkansöverenskommelsen genomföras. 
Länschefsnätverket beslutar om uppdrag avseende utvärdering och revidering av 
samverkansöverenskommelsen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-22 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 36 Dnr 2021/210 

Nytt samverkansavtal – ”Lokalt kollektivavtal om 
samverkan och arbetsmiljö” 

Beskrivning av ärendet 
I samband med att ett nytt centralt avtal om samverkan och arbetsmiljö 
tecknades så gjordes även ett arbete för att upprätta ett nytt lokalt avtal.  
 
Det nya lokala avtalet om samverkan och arbetsmiljö i Leksands kommun 
bygger på det centrala avtalet, tecknat 2017-10-24. Avtalet ersätter det 
tidigare samverkansavtalet från 2011-05-23 och gäller from 2021-05-01.  
 
Avtalet belyser i större grad syftet med samverkan - vikten av medarbetarnas 
delaktighet och engagemang. Det görs en tydligare koppling mellan 
samverkan, arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor.  

 Strukturen i avtalet har förenklats och avtalsinnehållet har 
förtydligats. 

 Det har fastslagits att samverkan ersätter förhandlingsskyldighet och 
informationsskyldigheten enligt 11 och 19 §§ MBL.  

 Lokal part kan begära att viss fråga ska förhandlas enligt MBL 
istället för att hanteras i samverkan om detta görs senast vid första 
samverkanstillfället.  

 Frågor som typiskt sett ska förhandlas enligt MBL ska tas upp i 
samverkan om inte annat har överenskommits. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Det nya lokala avtalet har tagits fram i en partsgemensam arbetsgrupp och 
har hanterats i central samverkan (Cesam). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från HR- och säkerhetsskyddschef Hanna Trädgårdh 
Oscarsson, daterat 2021-02-28 
”Lokalt kollektivavtal om samverkan och arbetsmiljö” 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-22 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta ”Samverkansavtal – Lokalt kollektivavtal om samverkan och 

arbetsmiljö” 
2. Det nya samverkansavtalet om lokalt kollektivavtal om samverkan och 

arbetsmiljö gäller från och med den 1 maj 2021. 
3. Ovanstående lokala samverkansavtal ersätter tidigare samverkansavtal 

som beslutades av kommunstyrelsen 2011-05-23 § 114 (diarienummer 
2011.573 021). 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Sida 
1(2) 

Datum 
2021-02-28 

Referens 
Dnr 2021/210    

Verksamhetsstöd/HR-avdelningen 
Hanna Trädgårdh Oscarsson, 0247 – 801 13 
Hanna.tradgardh-oscarsson@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Nytt samverkansavtal – ”Lokalt kollektivavtal om 
samverkan och arbetsmiljö” 

Beskrivning av ärendet 
I samband med att ett nytt centralt avtal om samverkan och arbetsmiljö 
tecknades så gjordes även ett arbete för att upprätta ett nytt lokalt avtal.  
 
Det nya lokala avtalet om samverkan och arbetsmiljö i Leksands kommun 
bygger på det centrala avtalet, tecknat 2017-10-24. Avtalet ersätter det 
tidigare samverkansavtalet från 2011-05-23 och gäller from 2021-05-01.  
 
Avtalet belyser i större grad syftet med samverkan - vikten av medarbetarnas 
delaktighet och engagemang. Det görs en tydligare koppling mellan 
samverkan, arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor.  

 Strukturen i avtalet har förenklats och avtalsinnehållet har 
förtydligats. 

 Det har fastslagits att samverkan ersätter förhandlingsskyldighet och 
informationsskyldigheten enligt 11 och 19 §§ MBL.  

 Lokal part kan begära att viss fråga ska förhandlas enligt MBL 
istället för att hanteras i samverkan om detta görs senast vid första 
samverkanstillfället.  

 Frågor som typiskt sett ska förhandlas enligt MBL ska tas upp i 
samverkan om inte annat har överenskommits. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Det nya lokala avtalet har tagits fram i en partsgemensam arbetsgrupp och 
har hanterats i central samverkan (Cesam). 

Förslag till beslut 
1. Anta ”Samverkansavtal – Lokalt kollektivavtal om samverkan och 

arbetsmiljö” 
2. Det nya samverkansavtalet om lokalt kollektivavtal om samverkan och 

arbetsmiljö gäller från och med den 1 maj 2021. 
3. Ovanstående lokala samverkansavtal ersätter tidigare samverkansavtal 

som beslutades av kommunstyrelsen 2011-05-23 § 114 (diarienummer 
2011.573 021). 
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Leksands kommun 

Datum 
2021-02-28 
 

Referens 
Dnr 2021/210 

Sida 
2(2) 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande från HR- och säkerhetsskyddschef Hanna Trädgårdh 
Oscarsson, daterat 2021-02-28 
”Lokalt kollektivavtal om samverkan och arbetsmiljö” 

Slutligt beslut skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Biträdande kommundirektör Maria Bond  
HR- och säkerhetsskyddschef Hanna Trädgårdh Oscarsson 
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Lokalt kollektivavtal om samverkan och arbetsmiljö 
Dnr 2021/210 
                                                    
Gemensamma utgångspunkter   
Detta avtal om samverkan i Leksands kommun bygger på det centrala avtalet om samverkan 
och arbetsmiljö, tecknat 2017-10-24. Avtalet ersätter det tidigare lokala samverkansavtalet 
från 2011-05-23 och gäller från och med 2021-05-01.  Avtalet gäller tillsvidare med en 
ömsesidig uppsägningstid om 3 månader. Uppsägningen ska vara skriftlig.  
 
Det övergripande målet med verksamhetsanpassad samverkan är att skapa förutsättningar 
för en god arbetsmiljö och en väl fungerande verksamhet som utgår från medarbetarnas 
engagemang och delaktighet. Ett väl fungerande samverkanssystem ska underlätta 
samverkan mellan arbetsgivaren, medarbetare och deras fackliga företrädare om 
verksamhet, måluppfyllelse och resurser. Det förutsätter information, kommunikation och 
dialog mellan de olika nivåerna i organisationen.  
 
Samverkansavtalet ska vara ett levande dokument som årligen utvärderas och redovisas i 
den centrala samverkansgruppen.  

Rättslig grund  
Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig 
förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) utgör den rättsliga grunden för 
samverkanssystemet och gäller i sin helhet utan undantag.   
 
Samverkan ersätter förhandlingsskyldighet enligt 11§ MBL och informationsskyldighet enligt 
19 § MBL. Individärenden som berör specifik medlem i arbetstagarorganisation ska inte 
hanteras i samverkan utan förhandlas i separat ordning. Part kan begära att en viss fråga i 
dess helhet ska förhandlas enligt MBL istället för att hanteras i samverkan. Det ska i sådant 
fall meddelas motparten snarast, dock senast under det första samverkanstillfället.  
 
Vid oenighet i fråga efter avslutad samverkan kan arbetstagarorganisationen påkalla central 
förhandling enligt 14 § MBL. Skriftlig framställan om förhandling ska i sådant fall vara 
arbetsgivaren tillhanda inom 7 kalenderdagar i enlighet med § 7 Kommunalt huvudavtal 
(KHA 94). 

Skyddskommitté 
Samverkansgrupp utgör även skyddskommitté enligt arbetsmiljölagen (AML). Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet startar på arbetsplatsen. Utöver detta har samverkansgrupp 
och skyddskommitté utifrån arbetsmiljöföreskrifter ett ansvar för att planera, kontrollera, 
följa upp och utvärdera det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet samt skapa policys i 
dessa frågor. De ska även hantera information och utbildning om arbetsmiljö och hälsa. 
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Antalet ledamöter från arbetsgivaren och de fackliga organisationerna bestäms med hänsyn 
till antalet arbetstagare vid arbetsstället, arbetets natur och arbetsförhållandena. Om möjligt 
ska person med beslutsbefogenheter hos de fackliga företrädarna ingå.  
  
Minst ett skyddsombud skall delta enligt § 8 AMF både på central- och sektornivå. Det är 
lämpligt att huvudskyddsombud deltar. Elevskyddsombud och studerandeombud har rätt att 
delta inom skola och vuxenutbildning.  

Samverkansgrupp   
Samverkansgruppens uppgift och innehåll 
I samverkansgrupp bereder parterna gemensamt ärenden som rör verksamhetsutveckling, 
arbetsmiljö och hälsa inför beslut samt vid uppföljning av verksamheten.  
 
Där fullgör arbetsgivaren sina skyldigheter enligt §§ 11 och 19 medbestämmandelagen 
(MBL). Utformning av arbetsmiljöarbetet är en uppgift inom ramen för samverkan. Beslut 
om mål, medel, fördelning, befogenheter och resurser fattas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren 
ansvarar för att frågor behandlas i samverkansgrupp innan beslut fattas. Mötet ska även 
vara ett forum för dialog och göra det möjligt för parterna att gemensamt delta i planerings- 
och beslutsprocessen och kunna överblicka och följa upp verksamheten. 
 
Samverkan ska ske så tidigt i beslutsprocessen att möjligheten till dialog och påverkan är 
reell. Det är därför av största vikt att företrädare för de fackliga organisationerna i 
samverkansgrupperna så tidigt som möjligt får del av tillgänglig information, för att de ska 
kunna ta tillvara sina medlemmars intressen och rättigheter. 
 
Samverkansgruppen kan besluta att vissa eller viss bestämd fråga, som gruppen   
hanterar, kan skickas till arbetsplatsträff på ”remiss”.    
 

 Samverkansgruppens möten ska dokumenteras i protokoll vilket justeras av parterna.   
Protokoll ska föras så att det blir tydligt för alla om det råder enighet eller oenighet 
mellan parterna samt tydligt framgå vad enigheten/oenigheten består i. Eventuella 
yrkanden ska bifogas protokollet. Samverkansgruppens möte är avslutat när 
protokollet är justerat, om inget annat överenskommes.  
    

 Protokoll från samverkansgrupperna ska finnas tillgängliga på intranätet så att 
medarbetare och chefer som berörs enkelt kan ta till sig information och följa 
ärendenas gång.   
  

 Kallelse och handlingar ska skickas ut i god tid, dock senast sju dagar före 
samverkansmötet.  Samverkansgrupp ska sammanträda minst sex gånger per år. Om 
behov uppstår ska/kan flera sammanträden påkallas. 
 

 Samverkansmöten är tidsplanerade, regelbundna och väl förberedda och har ett 
ansvar för att utveckla arbetet med samverkan.  
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 I samverkansgrupp ska de berörda fackliga organisationerna finnas representerade.  
Ärenden som enbart berör enskilds förhållande till arbetsgivaren ska inte tas upp till 
behandling i samverkansgrupp.  Inga tvister får hanteras i samverkansgrupp.   

 
Samverkans beslutsnivåer  
En väl fungerande samverkan utgår från arbetsplatsen och ska följa organisationens olika 
beslutsnivåer. Det innebär att parternas samverkan kan ske på flera nivåer i organisationen.    
Arbetsgivaren är ansvarig för beslut och verkställighet i alla verksamhetsfrågor. 
 
Sektorsamverkansgruppen avgör på vilka nivåer inom sektorn som samverkansgrupper 
behövs.  Samverkansgruppens innehåll d v s dagordningen för mötet utgörs av de frågor som 
rör samverkansgruppens verksamhetsområde. Respektive chefs befogenheter och 
arbetsuppgifter enligt fastställd delegationsordning avgör vilka beslut som kan fattas av 
chefen för respektive verksamhet. Parterna har ett gemensamt ansvar att ta upp frågor som 
rör verksamhetsutveckling, arbetsmiljö och hälsa.   Samverkansgrupp ska också vara 
skyddskommitté enligt Arbetsmiljölagens regler.   
 
Samverkansgrupp ska finnas på:   

 Kommunövergripande nivå – Central Samverkansgrupp   
 Sektornivå – Sektorsamverkansgrupp   
 

Samverkansgrupp kan finnas på:   
 Avdelningsnivå   
 Enhetsnivå 

 
Sammansättning av samverkansgrupper 
Central samverkansgrupp  
Sammansättningen i den centrala samverkansgruppen utgörs av representanter för 
arbetsgivaren och företrädare för de fackliga organisationerna enligt följande: Kommunal 2, 
Vision 1, Lärarförbundet 1, Lärarnas riksförbund 1, Vårdförbundet 1, Akademikerförbundet 
SSR 1, Akademikeralliansen 1 (Sveriges skolledare) samt Ledarna 1. Arbetsgivaren 
representeras av kommundirektören och HR-chefen. Kommundirektören är 
sammankallande. HR-avdelningen utser sekreterare. Företagshälsovården samt sakkunnig 
adjungeras vid behov. Vardera parter är ansvariga för att de deltagare som närvarar har det 
mandat som krävs. 
 
Sektorsamverkansgrupp  
Sektorsamverkansgrupp ska bestå av sektorchef, lämpligt antal avdelningschefer samt minst 
tre fackliga företrädare. Sektorchefen är sammankallande och utser sekreterare. 
Företagshälsovård samt sakkunnig adjungeras vid behov. Vid oenighet om gruppens 
sammansättning ansvarar den centrala samverkansgruppen för att avgöra frågan.  

Samverkansgrupp under sektornivå  
Ansvarig chef samt företrädare för de fackliga organisationerna som finns representerade i 
verksamheten/arbetsplatsen deltar.  

283



Det här krävs av oss gemensamt för att lyckas i vardagen   
Arbetsgivaren är genom rätten att leda och fördela arbetet ansvarig för beslut och 
verkställighet i alla verksamhetsfrågor. Det innebär att det alltid är ansvarig chef som fattar 
beslut i aktuella frågor.   Samverkan bygger på dialog som metod att fatta beslut. 
Arbetssättet ska därför präglas av att genom dialog och samråd försöka nå enighet före 
beslut.  
 
För att underlagen för beslut ska vara så goda som möjligt ska arbetsgivaren aktivt ge 
information och medarbetarna aktivt söka information när det behövs.  
 
För att uppnå en väl fungerande samverkan behöver följande förutsättningar vara uppfyllda:   
 

 Tydliga mål för verksamheten.   
 Klargjord ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän.   
 En organisation med tydlig delegering av uppdrag/uppgifter och befogenheter.   
 Ledarskap med en helhetssyn på verksamhet, medarbetare, organisation och   

resurser.   
 En vilja att fatta beslut i samverkan.  En fråga som hanteras i samverkan kan avslutas i 

enighet eller i oenighet, det skall framgå av ett protokoll.  
 Ett samverkanssystem som följer och anpassas löpande till organisationen och   

beslutsnivåerna.   
 Ett medarbetarskap som präglas av ett individuellt ansvarstagande, företagsamhet 

och delaktighet.   
 
Medarbetare i samverkan    
Varje medarbetare ska ges möjlighet att medverka i förändringsarbete och verka för en god 
arbetsmiljö och hälsa. Utifrån verksamhetens behov och villkor ska arbetsorganisationen, 
arbetsförhållanden och arbetstid så långt som möjligt anpassas till medarbetarens 
förutsättningar och bidra till bästa möjliga hälsa och välbefinnande. Arbetsgivaren ska 
utbilda/informera medarbetarna så att de kan medverka i arbetsmiljö- och hälsoarbetet på 
arbetsplatsen. Medarbetaren har också själv ett ansvar för att vara delaktig i arbetsmiljö- 
och hälsoarbetet.    
 
På varje arbetsplats är det viktigt att dialogen mellan medarbetarna och arbetsledningen 
utformas så att var och en har möjlighet att framföra sina åsikter.  Detta ska ske i det dagliga 
arbetet, på arbetsplatsträffen och genom årliga förberedda mål- och uppdragsdialoger 
mellan chef och medarbetare, där båda har ett gemensamt ansvar för genomförande och 
resultat.   
                              
Arbetsplatsträffen   
Arbetsplatsträffen är ett direktmöte mellan chef och medarbetare och chefen är ansvarig för 
att genomföra arbetsplatsträffen. Syftet med arbetsplatsträffen är att skapa ett forum för 
dialog och gemensamt arbete med frågor som rör verksamheten, dess utveckling samt 
arbetsmiljö och hälsa. Det är viktigt att det inte enbart handlar om information från 
arbetsgivaren.  
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Det är av vikt att arbetsmiljö- och hälsoarbetet i huvudsak bedrivs på arbetsplatsnivå. 
Arbetsplatsträffen är ett lämpligt forum för chefer och medarbetare att tillsammans 
identifiera och förebygga risker samt föra en dialog om utvecklingsbehov. Skyddsombud har 
en självklar roll när frågor om arbetsmiljö och hälsa tas upp.  Facklig information kan med 
fördel ske i anslutning till arbetsplatsträffar. Verksamhetens utveckling ställer krav på 
medarbetare, arbetsgrupper och chefer och förutsätter god kunskap i arbetsmiljö- och 
hälsofrågor. Arbetsorganisation och arbetssätt behöver löpande omprövas och vid behov 
förnyas.   
 
Arbetsplatsträffens innehåll d v s dagordningen utgörs av frågor som rör gruppens egen 
verksamhet. Samtliga medarbetare har ansvar för att föra upp frågor på dagordningen. 
Chefens befogenheter och arbetsuppgifter enligt fastställd delegationsordning avgör vilka 
beslut som chefen kan fattas på arbetsplatsen.   
 

 Arbetsplatsträffarna ska dokumenteras i form av minnesanteckningar, som ska 
sparas på arbetsplatsen för att kunna följas upp och utvärderas  
 

 Arbetsgivaren ansvarar för att minnesanteckningarna är tillgängliga för alla berörda 
medarbetare och som medarbetare har alla ett eget ansvar att ta del av 
minnesanteckningarna.  

 
 Frågor som inte kan beslutas om på arbetsplatsträffen skall föras till 

samverkansgrupp på rätt nivå för beslut. 
 

 Arbetsplatsträffarna ska genomföras regelbundet, minst sex gånger per år, eller 
oftare vid behov.  

 
Verksamhetsmöten   
Verksamhetsmöten är en samlad beteckning för alla de möten som ligger på nivån   
”under” arbetsplatsträffen. Alla möten som inte är arbetsplatsträff är därmed 
verksamhetsmöten t ex arbetslagsmöte, avdelningsmöte eller lärarlagsmöte. Ofta är det 
dessa möten som är själva navet i vardagsarbetet.  Det är nödvändigt att klargöra skillnaden 
mellan verksamhetsmöte och arbetsplatsträff, utifrån att verksamhetsmötena inte är en 
formell del av samverkansavtalet.   
 
Ledningsgruppsmöten   
Ledningsgruppsmötet är ett möte mellan högre chef och underlydande chefer. Syftet med 
mötet är att utveckla, planera och följa upp arbetet inom den egna verksamheten.  Högre 
chef ansvarar för att arbetsmiljö- och hälsofrågor finns med som stående punkt på 
dagordningen i syfte att fånga upp underlydande chefers personliga arbetsmiljö och hälsa.   
 
Chefsforum 
Samverkan för chefer för att säkerställa arbetsmiljö och kompetensutveckling sker genom 
Ledarforum och chefsträffar fler gånger på år. Här får samtliga chefer i kommunen en 
dialogmöjlighet med kommunens ledningsgrupp, stöd från HR och möjlighet att skapa 
nätverk med andra chefer. 
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Via kontinuerliga utvärderingar av dessa träffar kan cheferna påverka innehållet i dem. Det 
leder till att viss chefsrelaterad kompetensutveckling sker vid dessa träffar. 
Kompetensutveckling i kommunala system och policys sker via intranätet i ett digitalt 
chefsstöd som är utarbetat av HR. 

Till detta tillkommer de arbetsplatsträffar som varje chef har med sin närmaste chef och där 
enskilda eller grupper av chefer kan lyfta frågor som är uppdragsrelaterade. Om frågor inte 
kan lösas i denna träff reglerar samverkansavtalet hur de hanteras vidare. 

 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Alla arbetsplatser ska enligt lagen bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM – för   
kontinuerlig planering, styrning och uppföljning av arbetsmiljö- och hälsoarbetet samt   
arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering, både kort- och långsiktigt, för att:  
 

 främja en god arbetsmiljö och hälsosamma arbetsförhållanden   
 identifiera, förebygga och åtgärda risker  
 Arbetsgivare ska göra risk- och konsekvensbeskrivningar vid planerade 

förändringar i verksamheten. Arbetstagare, skyddsombud och elevskyddsombud 
ska ges möjlighet att medverka när riskbedömning och handlingsplan görs. 

 skapa förutsättningar för att främja en hälsosam livsstil 
  bedriva ett organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) på varje 

arbetsplats 
 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomsyra det dagliga arbetet. 
 
Chefer och fackliga företrädare ska alla ha relevanta teoretiska och praktiska kunskaper om 
arbetsmiljö, hälsa, rehabilitering, medbestämmande, och likabehandling.  Detta är av vikt för 
att kunna stödja det praktiska arbetet i vardagen och för att samverkanssystemet ska 
fungera över tid. Medarbetarna ska genom information och dialog ges praktiska 
förutsättningar att vara delaktiga.    
 
Chefer/arbetsledare ska, i sitt ledarskap, aktivt arbeta för att förverkliga avtalets intentioner 
samtidigt som alla medarbetare, i sitt medarbetarskap, förväntas dela de värderingar som 
avtalet bygger på och medverka aktivt för att förverkliga avtalets intentioner.   Chefer, 
medarbetare och fackligt förtroendevalda har alla ett ansvar för att förverkliga avtalet – vara 
”bärare” av det i vardagen.    
 

Företagshälsovården   
Företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig kompetens är ett stöd och ett komplement 
till den sakkunskap inom arbetsmiljö- och hälsoområdet som måste finnas i kommunen.   
Företagshälsovården ska främst arbeta för att främja och utveckla hälsa och förebygga risker 
samt kunna föreslå åtgärder för både hela verksamheten och på individnivå.  Det är 
väsentligt att frågor som berör företagshälsovården behandlas i samverkanssystemet.    
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Leksand, 2021-02-25 

 

 

______________________________ 

Arbetsgivaren      

 

______________________________  ____________________________ 

Kommunal    Lärarförbundet 

 

______________________________  ____________________________ 

Lärarnas Riksförbund   Sveriges Skolledare 

 

______________________________  _____________________________ 

Vision    Ledarna 

 

_____________________________  ______________________________ 

Akademikerförbundets SSR  Vårdförbundet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-02 

 
  

Socialutskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 11 Dnr 2021/112 

Revidering av styrdokument för Anhörigstöd i 
Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Styrdokumentet gällande anhörigstöd har uppdaterats då anhörigstöd tidigare 
var uppdelad på två sektorer, lärande och stöd samt vård och omsorg. 
Dokument har nu reviderats till att tydliggöra att anhörigstöd är samlat inom 
sociala sektorn. 
Socialtjänstlagen 5 kap § 10 föreskriver att: 
 ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som 
vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder.”  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sociala sektorn har reviderat det styrdokument som styr det anhörigstöd som 
bedrivs i Leksands kommun.  
Anhörigstödets målgrupp är de personer som inom familjen, släkten eller 
vänkretsen hjälper en närstående som på grund av ålder, sjukdom eller 
handikapp inte längre kan klara sig på egen hand. Anhörigstödet ska 
eftersträva att erbjuda individuellt anpassat stöd så som enskilda samtal, 
hembesök, telefonstöd, rekreation, anhöriggrupper, anhörigskola, 
föreläsningar och olika temakvällar. Det ska förekomma samverkan internt 
och externt med olika verksamheter så som andra kommuner, primärvården 
och olika brukarorganisationer. Inom alla verksamheter ska all personal vara 
informerade om att Leksands kommun erbjuder anhörigstöd. 
Barnperspektivet ska lyftas fram i de ärenden/utredningar där det finns barn. 

Beslutsunderlag 
Anhörigstöd i Leksands kommun, daterad 2021-02-04 

Utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta styrdokumentet Anhörigstöd i Leksands kommun. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-02 

 
  

Socialutskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Avdelningschef, Katja Vestling 
Enhetschef, Johan Jobs
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(1) 

Datum 
210204 

Referens 
Dnr 2018/29 2018.772  

Sociala sektorn 
Ulrika Gärdsback, Telefon. 
Socialchef 

 
 

 
 

 
  

 

Anhörigstöd i Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Styrdokumentet gällande anhörigstöd har uppdaterats då anhörigstöd var 
tidigare uppdelad på två sektorer, lärande och stöd samt vård och omsorg. 
Dokument har nu reviderats till att tydliggöra att anhörigstöd är samlat inom 
sociala sektorn. 
Socialtjänstlagen 5 kap § 10 föreskriver att: 
 ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som 
vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder.”  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sociala sektorn har reviderat det styrdokument som styr det anhörigstöd som 
bedrivs i Leksands kommun.  
Anhörigstödets målgrupp är de personer som inom familjen, släkten eller 
vänkretsen hjälper en närstående som på grund av ålder, sjukdom eller 
handikapp inte längre kan klara sig på egen hand. Anhörigstödet ska 
eftersträva att erbjuda individuellt anpassat stöd så som enskilda samtal, 
hembesök, telefonstöd, rekreation, anhöriggrupper, anhörigskola, 
föreläsningar och olika temakvällar. Det ska förekomma samverkan internt 
och externt med olika verksamheter så som andra kommuner, primärvården 
och olika brukarorganisationer. Inom alla verksamheter ska all personal vara 
informerade om att Leksands kommun erbjuder anhörigstöd. 
Barnperspektivet ska lyftas fram i de ärenden/utredningar där det finns barn. 

Förslag till beslut 
1. Anta styrdokumentet Anhörigstöd i Leksands kommun. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Anhörigstöd i Leksands kommun, daterad 2021-02-04 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avdelningschef, Katja Vestling 
Enhetschef, Johan Jobs 
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1 Bakgrund 

1.1 Socialtjänstlagen 5 kap § 10 föreskriver att: 

 ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som 
har funktionshinder.”  

Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen som innebar en skärpning där 
den tidigare ordalydelsen, att socialnämnden bör erbjuda stöd, har ersatts med den 
starkare skrivningen ska erbjuda stöd.  

Det innebär att kommunerna nu har en skyldighet att stödja anhöriga. 
Förstärkningen av lagen innebär även att hela socialtjänstens verksamhetsområde 
omfattas. Såväl äldreomsorgen som omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorgen ska uppmärksamma 
anhörigas behov av stöd och erbjuda stöd. 

Målet med anhörigstöd är att minska den fysiska och psykiska belastningen hos den 
som hjälper, vårdar eller stödjer en närstående. Insatserna ska på olika sätt stötta 
och underlätta för de anhöriga. Den anhöriga kan genom stödet få en förbättrad 
livssituation samtidigt som risken för ohälsa kan minskas. 

 

1.2 Vilka är målgruppen? 
Socialstyrelsen har följande definition av begreppet anhörig: 
 
”... den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper en närstående 
som på grund av ålder, sjukdom eller handikapp inte längre kan klara sig på 
egen hand. Anhörigvårdare kan vara make/maka, förälder, barn, barnbarn, 
sammanboende vän eller annan närstående. De kan ha gemensamt eller separat 
boende. Det kan vara en eller flera personer som står för vård och omsorg till en 
vårdtagare och därigenom ses som en anhörigvårdare i vårdrelationen. 
Definitionen sträcker sig även utom de blods- och arvsband som ofta förknippas 
med anhörig. (Socialstyrelsen, 2002:9)  
 

1.3 Anhörigstöd 
 Anhöriga ska mötas med respekt och erkännande och deras kunskap och 

kompetens ska tas tillvara 
 Stödet till de anhöriga ska kännetecknas av kvalitet och en strävan efter 

att tillgodose individuella behov av stöd 
 Socialtjänstens verksamheter (oavsett utförare) ska genomsyras av 

anhörigperspektivet, d.v.s. all personal ska se, respektera och samarbeta med 
anhöriga 

 Anhöriga ska, på ett enkelt och tydligt sätt, kunna få information om 
kommunens anhörigstöd, både det som finns som kommunalt stöd 
och det som kan ges som biståndsbedömda insatser 

 Leksands kommun skall eftersträva att i ett tidigt skede nå anhöriga med 
stödinsatser av förebyggande och hälsofrämjande karaktär 

 Anhörigperspektivet ska uppmärksammas vid upphandlingar och 
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avtalsförfarande med externa tjänster och hur de ska arbeta med 
anhörigperspektivet   

 

1.4 Hur anhörigstödet ska utformas   
 Anhörigstödet ska eftersträva att erbjuda individuellt anpassat stöd så som 

enskilda samtal, hembesök, telefonstöd, rekreation, anhöriggrupper, 
föreläsningar och olika temakvällar 

 Samverkan internt och externt med olika verksamheter så som andra 
kommuner, primärvården och olika brukarorganisationer 

 Inom alla verksamheter ska all personal vara informerade om att Leksands 
kommun erbjuder anhörigstöd 

 Barnperspektivet ska lyftas fram i de ärenden/utredningar där det finns barn 
 

1.5 Samverkan 
Samverkan ska ske inom kommunen, med andra kommuner, huvudmän, intresse-
organisationer och frivilliga i syfte att samordna stödet till anhöriga. Genom att 
utveckla och finna nya former för samverkan kan nya möjligheter och fler flexibla 
lösningar skapas 

 

1.6 Ansvar 
Det direkta ansvaret för utveckling och tillämpning av anhörigperspektiv 
ligger inom sociala sektorns respektive ansvarsområde.   

 

1.7 Uppföljning 
Policyn visar kommunens ambition när det gäller anhörigstödets inriktning och 
följs upp i de politiska målen som fastställs av kommunstyrelsen. Uppföljning sker 
vid årlig enkät till anhöriga om nöjdhet enligt politiskt beslut. Målen omsätts till 
aktiviteter i verksamheternas mål och planering och följs upp i den årliga 
verksamhetsberättelsen. Policyn följs upp varje år i december och då tas också 
ställning till behov av revidering.
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§ 35 Dnr 2020/1476 

Svar på motion om medborgarnas förslagslåda 

Beskrivning av ärendet 

Motionen 
Bygdepartiet har inkommit med en motion avseende medborgarnas 
förslagslåda. I motionen sägs bland annat att kvalitet och användbarhet på en 
del av medborgarnas förslag lämnar en del i övrigt att önska. Partiet framför 
att det tror att det skulle förenkla om det fanns en mall som bland annat 
tydliggjorde vilket eller vilka yrkanden som ställs i förlaget. Denna mall ska 
kunna laddas ner från kommunens hemsida eller hämtas i kommunhuset och 
inkomna förslag ska skickas till partierna enligt nuvarande ordning.  

Bakgrunden till medborgarnas förslagslåda 
Fullmäktige beslutade den 12 juni 2017 att tillsätta en tillfällig 
fullmäktigeberedning i ämnet Lokal demokrati under tiden juni 2017 - maj 
2018. Beredningens uppdrag var att 

- kartlägga och beskriva befintliga arbetssätt och strukturer gällande 
lokal demokrati, och  

- utarbeta förslag till utvecklade arbetssätt och strukturer i syfte att 
uppmuntra och möjliggöra ett jämlikt och aktivt medborgarskap. 

I slutrapporten, redovisad vid KF 2018-06-07, § 36, presenterade 
beredningen bland annat förslaget att ersätta möjligheten för medborgare att 
väcka ärenden i fullmäktige (s.k. medborgarförslag) med en förslagslåda. 
Efter att förvaltningen presenterat ett förslag till genomförande beslutade 
fullmäktige att införa medborgarnas förslagslåda från den 1 januari 2019 och 
därmed också upphäva möjligheten för medborgare att själva väcka ärenden 
i fullmäktige. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Medborgarnas förslagslåda är idag, i enlighet med fullmäktiges tidigare 
beslut, i huvudsak ett formulär på kommunens hemsida. Förslagsställaren 
kan beskriva sitt förslag och ladda upp eventuella bilagor. Det ifyllda 
formuläret inkommer som ett e-postmeddelande till registrator för 
registrering och skickas därefter vidare till partiernas gruppledare.  
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Det skickas automatiskt, utan handpåläggning av registrator, ett meddelande 
till förslagsställaren om att förslaget hanterats på detta sätt. Sedan 
förslagslådan infördes den 1 januari 2019 har det per januari 2021 inkommit 
ett femtiotal skrivelser. 
Som det får förstås menar motionären att det ska finnas en mall som 
komplement till det nuvarande formuläret på hemsidan. 
Det finns inga egentliga formkrav för förslagslådan. Den som inte vill 
använda sig av formuläret på hemsidan kan lämna in ett papper där förslaget 
beskrivs. I teorin kan även medborgarna bara e-posta ett förslag så länge det 
framgår att det handlar om ett förslag till förslagslådan. 
En fysisk pappersmall finns att hämta i kommunhusets kundtjänst och har 
funnit där sedan förslagslådan infördes. Detta sätt att lämna in förslag i 
pappersformat har inte marknadsförts på annat sätt än genom information på 
anslagstavlan i kommunhusets foajé. Motsvarigheten till den fysiska 
pappersmallen har också funnits hos registrator och förvaltningen kan ladda 
upp den på hemsidan för egen utskrift. Om någon lämnar in en fysisk 
blankett eller e-postar blanketten separat kräver det viss ytterligare 
handpåläggning av registrator i form av återkopplingen till medborgaren 
samt eventuell skanning, men i slutändan är det ingen skillnad för 
hanteringen av förslagen. Det skickas alltjämt till partierna på samma sätt. 
Eftersom förfarandet på hemsidan är delvis automatiserat är det bra om i 
första hand avsett formulär används, men om blanketten laddas ner och 
sedan e-postas till kommun@leksand.se kan registrator använda samma rutin 
som idag gäller för förslag som kommer på papper. I övrigt har 
informationen om medborgarnas förslagslåda på hemsidan har setts över på 
nytt. Det är viktigt att det som kommer in där handlar om konkreta förslag. 
För allmänna synpunkter eller frågor finns andra kanaler, så som tjänsten 
Tyck till eller att kontakta berörd verksamhet. 
Det är en balansgång i vilken utsträckning det ska vara förvaltningens 
uppgift att höja kvaliteten på förslagen. Samma sak gäller i vilket skede som 
yrkanden ska behöva formuleras och av vem. En mall ska inte gärna göra 
förslagställandet svårare. Tanken med förslagslådan var att det skulle bli 
enklare för medborgarna att lämna egna förslag direkt till de politiska 
partierna och då också stärka partiernas roll i medborgardialogen och den 
lokala demokratin.  
Det är inte utrett i vilken omfattning de respektive partierna arbetat vidare 
med de förslag som inkommit och lämnats till partierna genom dess 
gruppledare. Detta är idag en fråga för partierna. Förslagsställarna lämnar i 
regel kontaktuppgifter och det är upp till partierna om de återkopplar sin syn 
på förslagen till förslagsställarna. I dialog med förslagsställarna kan partierna 
också förädla förslagen eller driva delar av förslagen vidare.  
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En fråga för förvaltningen blir det först om något parti anser ett förslag är bra 
och väljer att driva det vidare i någon form, exempelvis genom att motionera 
i fullmäktige eller väcka initiativ i nämnd. Om det finns ett sakförhållande 
som partierna behöver upplysningar om med anledning av ett förslag, kan de 
också kontakta berörd verksamhet för upplysningar innan partiet går vidare 
med frågan. Vad ledamöter sedan yrkar vid möten och hur sådana yrkanden 
formuleras, är mer en sammanträdesteknisk fråga och inte något som 
allmänheten bör behöva befatta sig med i samband med att förslag lämnas in. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-02-04 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Med hänvisning till ärendets bedömning anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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2020-12-02 

Till Leksands fullmäktige 

 

 

Motion gällande medborgarförslag 

 

Formerna för medborgarförslag har diskuterats i olika forum, bl a på 
gruppledarträffarna. Kvalité och användbarhet på en del av medborgarnas 
förslag lämnar en del i övrigt att önska.  

Vi i Bygdepartiet tror att det skulle förenkla om det fanns en mall som bl a 
tydliggjorde vilket eller vilka yrkanden som ställs i förslagen. En mall som kan 
laddas ner från kommunens hemsida eller hämtas på kommunkansliet. 

Därefter ska förslagen enligt nuvarande ordning skickas ut till gruppledarna. 

 

 

Jimmy Karlsson för fullmäktigegruppen, Bygdepartiet 
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Björn Arrias, 80080 
bjorn.arrias@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Möjligheten att meddela föreskrifter om förbud mot att 
vistas på särskilt angivna platser med anledning av 
påtaglig risk för trängsel 

Beskrivning av ärendet 
Sedan början av 2021 gäller lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Lagen, nedan kallad 
begränsningslagen, är tillfällig och om inte annat beslutas av riksdagen 
kommer lagen att upphöra att gälla vid utgången av september 2021.  
Utifrån lagen ska det allmänna genom föreskrifter och beslut kunna vidta 
åtgärder för att motverka trängsel eller på annat sätt förhindra smittspridning. 
Den nya lagen är bland annat avsedd att möjliggöra träffsäkra åtgärder som 
inte i onödan hindrar sådan verksamhet som kan genomföras på ett från 
smittskyddssynpunkt säkert sätt. 
Av lagen följer bland annat bestämmelser om förbud mot att vistas på vissa 
särskilt angivna platser. Enligt 13 § begränsningslagen får regeringen eller 
den kommun som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om förbud 
mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt 
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 
Regeringen har i 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begräsningar 
för att förhindra spridning av covid-19, nedan kallad 
begränsningsförordningen, gett kommunerna möjligheten att meddela sådana 
föreskrifter. Kommunernas möjlighet att meddela föreskrifter gäller till följd 
av en förordningsändring som trädde i kraft den 11 mars 20211. 
Föreskrifterna enligt ovan får inte innebära förbud mot att vistas inom 
områden av sådan omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig 
inom riket. Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade 
inskränkningar i enskildas frihet. Innan en kommun meddelar föreskrifter 
ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig 
över kommunens förslag. Detta följer av 13 § begränsningslagen. 

Sektorns bedömning 
Det är kommunen som bemyndigas att meddela föreskrifter om förbud enligt 
förordningen. Lagstiftaren har inte angett på vilket nivå beslut att meddela 
förskrifter ska fattas. Beslutanderätten utgår därmed från fullmäktige.  
Möjligheten att meddela föreskrifter utgör s.k. normgivningsmakt. 
Förutsättningarna för att ge rätten att meddela föreskrifter till exempelvis 

 
1 SFS 2021:161 
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kommunstyrelsen eller nämnd ska bedömas med hänsyn till både 
regeringsformen (1974:12) och kommunallagen (2017:725). 
Regeringsformen ger grundlagsskydd för ett antal fri- och rättigheter, 
däribland den fria rörligheten. Det ligger därför nära till hands att generellt 
se rätten att meddela föreskrifter av denna typ som i första hand en 
fullmäktigefråga. Kommunallagen anger att fullmäktige beslutar bland annat 
i ärenden av principiell betydelse. 
Med anledning av spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 och 
de risker som uppstår vid ökad trängsel kan föreskrifter av den här typen 
behöva beslutas med kort varsel och med ett snabbt ikraftträdande. Detta 
talar för att delegera fullmäktiges beslutanderätt. 
Med hänsyn till det ovan nämnda framstår det som ändamålsenligt att 
fullmäktige ger kommunstyrelsen rätten att besluta i fråga om föreskrifter 
enligt begränsningsförordningen. Föreskrifterna ska enligt lagen gälla för en 
särskilt angiven plats och, enligt förslaget här, över begränsade tidsperioder. 
Därmed ska föreskrifterna heller inte gälla längre än vad som är nödvändigt 
för att förhindra smittspridningen. Även lagen i sig är tillfällig. Den 
principiella karaktären på ärendena minskar på detta sätt, jämfört med vad 
som annars hade bedömts gälla för denna typ av föreskrifter. Det ställer dock 
alltjämt höga krav på kommunstyrelsen och dess förvaltning när det gäller 
tydligheten i föreskrifterna och behovet av dessa.  
Rätten att meddela föreskrifter av denna typ utgör en form av uppdrag enligt 
speciallagstiftning som vanligtvis lämpligen införs i kommunstyrelsens 
reglemente. Med hänsyn till att begränsningslagen är tillfällig är dock 
förslaget i stället att låta fullmäktige genom ett enskilt beslut ge styrelsen 
denna rätt så länge som begränsningslagen gäller. 
Kommunallagen medger vidaredelegation av kommunstyrelsens 
beslutanderätt. Kommunstyrelsen har liksom andra nämnder möjlighet att 
uppdra åt presidiet, ett utskott eller anställda att fatta beslut på nämndens 
vägnar. Detta gäller med vissa begräsningar utifrån bestämmelser om 
delegation i kommunallagen. Frågan om vidaredelegation ligger i sig utanför 
ärendet i detta läge, eftersom den frågan avgörs av kommunstyrelsen. Någon 
möjlighet till vidaredelegation till utskott eller anställda finns därmed inte i 
dagens delegeringsordning för kommunstyrelsen. Med hänsyn till 
ärendetypens karaktär och att vidaredelegation inte prövats rättsligt framstår 
det i dagsläget som ändamålsenligt att låta delegationen stanna vid 
kommunstyrelsen. Inom ramen för kommunstyrelsens nuvarande 
delegeringsordning har kommunstyrelsens ordförande generellt rätt att ta 
beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Detta ger ytterligare möjligheter att agera snabbt när så behövs. 

Finansiering 
Förslaget kräver ingen finansiering. Om föreskrifterna i sig får någon form 
av ekonomisk påverkan för kommunen eller medborgarna och näringsliv så 
utreds detta lämpligen i samband med att behovet av föreskrifter utreds. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen får meddela föreskrifter enligt förordningen (2021:8) 

om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
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covid-19 om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon 
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig 
risk för trängsel. 

2. Föreskrifter enligt första punkten ska gälla för en begränsad tidsperiod.  
3. Rätten att meddela föreskrifter enligt första och andra punkten gäller till 

dess att lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 upphör att gälla. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-30 

Slutligt beslut skickas till 
Administrativ service 
Sektorchef Åke Sjöberg 
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Administrativ service 
Andrew Tutt-Wixner, 80101 
andrew.tutt-wixner@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Informationshanteringsplan för kvalitetsgruppen 

Beskrivning av ärendet 
Enligt 6 § 1 arkivlagen är kommunen förpliktigad att upprätta 
dokumenthanteringsplaner. En beslutad informationshanteringsplan är 
likställd ett gallringsbeslut. Det är alltså inte tillåtet att gallra allmänna 
handlingar utan en beslutad informationshanteringsplan.  
En informationshanteringsplan innebär en kartläggning av avdelningars 
samtliga handlingstyper samt en analys över lämplig hantering av dessa. 
Utifrån industrinormer (SKLs Bevara eller Gallra skriftserie), tvingande 
lagstiftning och avdelningarnas egna behov upprättas regler kring bevaring 
och gallring (samt gallringsfrister) av dessa handlingar.   
Kommunarkivarien har tagit fram ett förslag till informationshanteringsplan 
för kvalitetsgruppens handlingar.  
Finansiering  
Antagande av informationshaneringsplaner innebär inga extra kostnader för 
kommunen. Vid icke beslut kommer allmänna handlingar att förvaras längre 
än nödvändigt. Onödig förvaring av handlingar innebär kostnader för 
arkivering samt sätter press på kommunens arkivutrymmen.   

Förslag till beslut 
Anta informationshanteringsplan för kvalitetsgruppen, i enlighet med 
förslaget.   

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-31 
Förslag till informationshanteringsplan för kvalitetsgruppen 

Slutligt beslut skickas till 
Kommunarkivarie Andrew Tutt-Wixner 
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Leksands kommun 

Webbplats 
www.leksand.se 

E-post 
kommun@leksand.se 

Organisationsnr 
212000-2163 

Postadress 
793 80 Leksand 
 
 

Besöksadress 
Torget 5 
 
 

Telefon 
0247-800 00 vx 
 

Fax 
0247-144 65 

PlusGiro 
12 41 60-3 

 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-03-26 
 

Referens 
Dnr 2016/716   

kommun@leksand.se Ert datum 
2021-03-16 
 

Er referens 
Mål nr 1086-21 
 

 
 Förvaltningsrätten i Falun 

 
förvaltningsrattenifalun@dom.se 
 
 

 

Yttrande avseende mål 1086-21, Bengt Liss ./. Leksands 
kommun 
Klagande:   Bengt Liss 

Överklagade beslut:  KF 2021-02-15, § 7 

Saken:   Laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 
Med anledning av överklagandet av kommunfullmäktiges beslut KF 2021-02-15, § 7, 
samt föreläggande från Förvaltningsrätten i Falun, daterat 2021-03-16 (aktbilaga 7), 
inkommer Leksands kommun med svar enligt följande: 

Yrkanden 
Leksands kommun yrkar att överklagandet avslås. Det föreligger ingen grund enligt 
13 kap. 8 § kommunallagen att upphäva det överklagade beslutet. 

Grunder för yrkanden m.m. 

Bakgrund 
Fullmäktige beslutade vid sammanträdet den 15 februari 2021 bland annat i ett ärende om 
bidrag till gemensamhets- och samfällighetsföreningar som om- eller nybildas i samband 
med de förrättningar som Leksands kommun har ansökt om för att återupprätta 
väghållningsorganisationer för enskilda vägar. Det nu överklagade beslutet är ett 
delbeslut i genomförandeprocessen av ett fullmäktigebeslut från 2016 (KF 2016-09-19, 
§ 83) om att klargöra ägaransvaret för de enskilda vägarna i Leksands kommun. 
I överklagandet hänvisar klaganden till bestämmelserna om tillkännagivande av 
sammanträden i 5 kap. 13 § kommunallagen (2017:725) (KL), men klaganden hänvisar 
även till kallelsen och en annons i ett lokalt annonsblad. Eftersom de begrepp som 
klaganden hänvisar till omfattas av olika bestämmelser i kommunallagen respektive är 
utanför kommunallagens bestämmelser, så besvarar kommunen synpunkterna var för sig. 

Tillkännagivandet uppfyller kraven i kommunallagen 
Enligt 5 kap. 13 § kommunallagen ska ordföranden tillkännage tid och plats för varje 
sammanträde med fullmäktige samt uppgifter om de ärenden som ska behandlas. 
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Av bestämmelsen följer även att fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på 
kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.  
Den anslagstavla som åsyftas i 5 kap. 13 § KL är den anslagstavla som varje kommun ska 
ha på sin webbplats. Närmare bestämmelser om anslagstavlan och hur tillkännagivandet i 
övrigt ska ske finns i 8 kap. 10-12 §§ KL. 
5 kap. 13 § kommunallagen reglerar inte närmare hur tillkännagivandet ska se ut. Syftet 
med den aktuella bestämmelsen är att kommunmedlemmarna ska hållas underrättade om 
när och var fullmäktige träffar sina avgöranden och vilka frågor som ska behandlas.  
Ett tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde den 15 februari 2021 har i rätt tid, från 
den 4 februari 2021, funnits publicerat på Leksands kommuns anslagstavla och har tagits 
ner efter sammanträdet. Anslagstavlan är tillgänglig via startsidan för kommunens 
webbplats och kan även nås via leksand.se/anslagstavla. Det aktuella tillkännagivandet 
har bilagts detta yttrande. 
Som det får förstås menar klaganden att tillkännagivandet inte innehåller uppgifter om ett 
visst ärende, eller att de uppgifter som finns inte motsvarar kommunallagens krav.  
Av tillkännagivandet framgår – förutom tid och plats för sammanträdet – uppgifter om 
respektive ärende på dagordningen i form av en övergripande rubrik samt förslaget till 
beslut, så som ordföranden planerat lägga fram förslaget vid sammanträdet. I det aktuella 
fallet framgår tydligt av tillkännagivandet att ärendet på dagordningen gäller ett förslag 
om att kommunen ska kunna ge bidrag till de gemensamhetsanläggningar och 
samfällighetsanläggningar som om- eller nybildas i samband med de förrättningar som 
Leksands kommun ansökt om hos Lantmäteriet för att återupprätta 
väghållningsorganisationer för enskilda vägar. Det framgår vidare av tillkännagivandet 
till vilken storlek som bidraget, enligt förslaget, kan beviljas, samt till vilken motpart som 
bidraget föreslås utbetalas. Det framgår även vilken del av den kommunala förvaltningen 
som har att besluta i eventuella ärenden.  
Tillkännagivandet ger enligt kommunens bedömning medborgaren fullgoda 
förutsättningar att veta vilken fråga det är som ska behandlas. Någon skyldighet att 
tillkännage allt beslutsunderlag och eventuella utredningar som tagits fram finns inte. 
Övriga handlingar till sammanträdet finns dock ändå tillgängliga via länk i anslutning till 
tillkännagivandet på kommunens digitala anslagstavla. 
Med hänsyn till det ovan anförda bestrider kommunen att tillkännagivandet av 
sammanträdet inte skulle motsvara kommunallagens krav. Om domstolen skulle finna att 
någon brist föreligger, så saknar den ändå betydelse för ärendets utgång enligt 
13 kap. 9 § KL.   

Kallelsen uppfyller kraven i kommunallagen 
Klaganden hänvisar i sitt överklagande till kallelsen till sammanträdet och anger bland 
annat att förtroendevalda blivit vilseledda av, så som det får förstås, informationen i 
kallelsen. 
Bestämmelser om kallelsen till sammanträdet finns i 5 kap. 15 § KL. I likhet med vad 
som ska tillkännages kommunmedlemmarna (5 kap. 13 §) på anslagstavlan ska även 
ledamöterna ges uppgifter om tid och plats för sammanträdet samt uppgifter om de 
ärenden som ska behandlas. I fråga om tid, plats och uppgifter om ärendena är 
bestämmelserna likalydande. Av praktiska skäl använder därför många kommuner 
kallelsen eller del av kallelsen som tillkännagivande.  
Värt att notera avseende kallelsen är att klaganden inte bifogat hela det underlag som 
lämnats till ledamöterna. Förutom de uppgifter om tid och plats samt uppgifterna om 
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ärendena så som beskrivits ovan får ledamöterna även ytterligare beslutsunderlag, i detta 
fall i form av utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, utdrag ur allmänna 
utskottet sammanträdesprotokoll samt ett tjänsteutlåtande. Klagandens påstående att 
fullmäktiges ledamöter blivit vilseledda genom utformningen av kallelsen saknar grund. 
Det finns inget skäl att upphäva kommunens beslut. 

Annonseringen i lokalt annonsblad saknar betydelse för prövningen 
Klaganden hänvisar till en annons i ett lokalt annonsblad. Så som det får förstås 
menar klaganden att detta utgör ett tillkännagivande av sammanträdet enligt 5 kap. 
13 § KL. 
Sedan 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag. Genom upphävandet av den äldre 
kommunallagen (1991:900) upphörde även kravet att införa uppgift om tid och plats 
i ortstidning. Som anförts ovan sker idag ett tillkännandegivande av fullmäktiges 
sammanträde på kommunens anslagstavla. Även enligt den äldre kommunallagen 
gjordes tillkännagivandet av sammanträdet (då kallad kungörelse) på kommunens 
anslagstavla. Detta var förr en fysisk anslagstavla i kommunhuset i respektive 
kommun, men som enligt nu gällande kommunallag ska vara på kommunens 
webbplats. 
På önskemål av kommunfullmäktiges presidium sätter kommunen in annonser i ett lokalt 
annonsblad i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträden. Detta görs helt frivilligt. 
Syftet med annonseringen är att sprida information om möten även till en krets av 
kommunmedlemmar som inte läser kommunens anslagstavla. Annonserna är varken 
utformade eller införda i tid för att vara tillkännagivanden. Som framgår även av den 
annons som klaganden bilagt, så hänvisas medborgarna till leksand.se/anslagstavla för 
vidare information om sammanträdet.  
Den annons som klaganden hänvisar till omfattas inte av den nu gällande 
kommunallagens bestämmelser och utformningen av annonsen utgör ingen grund för 
upphävande av beslutet. 

Bilagor 
1. Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde den 15 februari 2021 
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KALLELSE/TILLKÄNNAGIVANDE 
Sida 
1(4) 
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2021-02-04 
 
 

 
 

 
 

 
 Kommunfullmäktiges ledamöter 

Ersättare för kännedom 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunhuset Plenisalen Måndagen  den 15 februari 2021 kl. 18.30  

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

Ärenden med förslag till beslut 

1 Coronaviruset och Leksands kommun 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
Muntlig föredragning. 

2020/324    

2 Information om bokslut 2020 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
Muntlig föredragning 
 
 
 
 

2021/84    
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3 Utökning av aktieägarkapital Dala Vatten och Avfall AB 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Leksands kommun godkänner en höjning av aktiekapitalet via 

Leksand Vatten AB samt revidering av aktieägaravtalet, under 
förutsättning att övriga kommuner fattar likalydande beslut. 

2. Uppdra till kommunens ombud att på kommande 
bolagsstämma för Dala Vatten och Avfall AB, rösta för 
utökning av aktiekapitalet till 4 000 000 kronor och revidering 
av aktieägaravtalet i enlighet med förslag. 

2020/1200    

4 Kommunal borgen för Sätergläntan Institutet för Slöjd 
och hantverk 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Bevilja Sätergläntan ett totalt borgensåtagande på 1,3 miljoner 

kronor under 2021 och 2022. Under 2023 uppgår åtagande till 
800 000 kronor, under 2024 till 300 000 kronor för att avslutas 
helt den 31 december 2024. Det nya beslutet ersätter 
kommunfullmäktiges beslut  
2019-02-18 § 4.  

2. Borgensåtagandet förutsätter att verksamheten utvecklas väl 
och att ekonomiska åtaganden mot banken fullföljs enligt de 
lånedirektiv som nu gäller och att ekonomisk information 
skickas kvartalsvis till kommunen och till Sätergläntans 
bankkontakt. 

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

2020/1182    

5 Biblioteksplan 2021-2024 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta biblioteksplan 2021-2024 

2020/1134    

6 Bidrag till lantmäteriförrättning - De enskilda vägarna i 
Leksands kommun 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Leksands kommun kan bevilja bidrag till de 

gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar som 
om- eller nybildas i samband med de förrättningar som 
Leksands kommun har ansökt om hos Lantmäteriet för att 
återupprätta väghållningsorganisationer för enskilda vägar. 

2. Ett kommunalt bidrag kan beviljas med 

2016/716    

317



3 

 

− 10 kronor per meter väg som ingår i nybildade 
gemensamhetsanläggningar 

− 10 kronor per meter väg som tillkommit i ombildade 
gemensamhetsanläggningar 

3. Bidrag utbetalas till den samfällighetsförening eller väg-
hållningsorganisation som ska förvalta aktuell 
gemensamhetsanläggning. 

4. Uppdra till Trafikenheten att handlägga och besluta om dessa 
bidrag 

7 Utökning av verksamhetsområde VA - Lertagsgattu, 
Tällberg 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej 

dagvatten, enligt bifogad kartskiss. 

2020/1544    

8 Utökning av verksamhetsområde VA - Siljansvägen-
Sjuråkersvägen, Hjulbäck 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej 

dagvatten, enligt bifogad kartskiss. 

2020/1546    

9 Utökning av verksamhetsområde VA - Yttervägen, 
Hjortnäsheden Sunnanäng 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej 

dagvatten, enligt bifogad kartskiss. 

2020/1547    

10 Reglemente för revisionen 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta reglemente för revisonen i Leksands kommun, i enlighet 

med förslaget. 
2. Reglementet ska gälla från 1 mars 2021, då motsvarande 

reglemente antaget av KF 2006-11-27, § 21, upphör att gälla. 

2020/1451    

11 Utbetalning av kommunalt partistöd 2021 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2021 om totalt 650 533 

kronor med fördelning i enlighet med förslaget. 

2020/1510    
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2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 
2022 ska lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet 
enligt första punkten använts.  

12 Inspektion av överförmyndarna i Leksand, Mora, Orsa,  
Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

2020/1498    

13 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen 
av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen 2020 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

2020/856    

14 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen 
av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen 2020 – LSS 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

2020/1338    

15 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen 
av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen 2020 - ordinärt boende 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

2020/1339    

16 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen 
av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen 2020 - särskilt boende 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

2020/1340    

 

Per-Erik Ingels (C) 

Ordförande  
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  Sida 1 (av 1) 

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Kullen 4 måndag–fredag Box 45 forvaltningsrattenifalun@dom.se 

Telefon 08:00–12:00 

13:00–16:00 

S-791 21 Falun Webbplats 

023-383 00 00 www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se 
 

 Leksands kommun 

 

 
 
 

 
Parter: Bengt Liss ./. Leksands kommun 
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

 
Domstolen har fått in ett överklagande för prövning. Överklagandet följer med detta brev. 

Svara på överklagandet 

Lämna in ett skriftligt svar till domstolen och tala om ifall ni går med på eller motsätter er det 
som begärs i överklagandet. Om ni motsätter er – förklara varför. 

Vill ni lägga fram några bevis ska ni tala om det. Förklara vad ni vill visa med varje bevis. 
Skicka in de skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

 

Svara i tid 

Domstolen måste ha svaret senast den 6 april 2021. När tiden har gått ut kan domstolen 
komma att avgöra målet även om ni inte har svarat. 

När ni skickar in svaret 

Kom ihåg att uppge målnummer 1086-21. Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i 
PDF-format. De behöver då inte lämnas på annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, 
använd www.domstol.se/kontaktformular. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 023-383 01 06. 
 
 
Carina Emilsson 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 1-4 
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Dnr 2021/23    

Administrativ service 
Björn Arrias, 80080 
bjorn.arrias@leksand.se 

 

 
 

 

 

  

 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 2021 

Beskrivning av ärendet 

Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. 
Beslut som fattas med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden. 
Härmed återrapporteras följande delegeringsbeslut: 

Sektorn för samhällsutveckling 

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare: 

− Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen februari 
och mars 2021 

− Byggärenden enligt plan- och bygglagen februari och mars 2021 
Miljö/livsmedel 

− Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen och miljöbalken februari och 
mars 2021 

Trafikärenden 
− Trafikärenden 2021-02-01-2021-02-28 
− Trafikärenden 2021-03-01-2021-03-31 

Näringsliv 
Köpekontrakt/köpebrev 2021-02-01-2021-02-28 
Köpekontrakt/köpebrev 2021-03-01-2021-03-31 

Sociala sektorn 
Sektorchef sociala sektorn Ulrika Gärdsback 
Beslut om delvis avslag på begäran om utlämnande av allmän handling, 
2021-02-11, dnr 202/140.  

Personalärenden 
Personalärenden 2021-02-01--2021-02-28 
Personalärenden 2021-03-01—2021-03-31 
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Leksands kommun 

Datum 
2021-03-31 
 

Referens 
Dnr 2021/23 

Sida 
2(2) 

Kommunledning 
- Svar på remiss om frivillig skattskyldighet, kommunstyrelsens 

ordförande 2021-03-18 

Utskotten 
− Delegationsbeslut av socialutskottet enligt sammanträdesprotokoll 

daterat 2021-03-02 
− Delegationsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2021-03-18 
− Delegationsbeslut av allmänna utskottet enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2021-03-22 
− Delegationsbeslut av utbildningsutskottet enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2021-03-23 

Förslag till beslut 
1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 

och listor per den 31 mars 2021. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Protokoll och listor 

Slutligt beslut skickas till 
Administrativ service 
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1. Purpose

The purpose of this document is to set a framework for the understanding of digital evidence quality. Additionally it explains how the Scrive e-signed documents relate to such framework.

2. What is quality digital evidence?

Evidence collection is a security measure that the parties signing an agreement or another type of document, use to protect themselves in the event of a future dispute. The evidence can serve the purpose of clarifying the circumstances of the signing event; what was signed, how it was signed and who the signatories were. The value of quality evidence cannot be overstated, as it can be the difference between winning and losing in the event of a dispute.

We have studied several evidence container technologies such as the signed paper document, the printed facsimile and the recorded voice to understand how to generate quality evidence in a digital environment. We found that there has been good reason to perceive the signed paper document as the gold standard for evidence quality; it has several inherent qualities that are not easily transferable into digital formats. In fact we found that new technologies have been introduced at the cost of significant loss in quality of evidence; crucial information is left out of such digital evidence containers and as a result the usefulness of such evidence is highly dependent on third parties. This section explores the key characteristics of the signed paper document as compared to digital evidence container formats with the purpose of exploring what is required to reproduce, or improve, the evidence characteristics of the signed paper document.

2.1 Integrity

To prove that evidence is legitimate it is important to be able to show that it has not been tampered with.

As outlined in the table below, integrity is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The integrity of a digital evidence container is highly dependent on the design of the system that produces it.

Question to ask:

How to emulate the integrity properties of the signed paper document in a digital evidence container?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Integrity

Can the evidence container be altered after its creation?

		A signed paper document is rarely questioned as evidence, unless there is good reason to believe otherwise. The reason being, that paper is by nature an immutable format; once signed it is difficult to manipulate the available evidence (typically paper mass, ink and fingerprints) without leaving traces of such manipulation. Thus a signed paper document is a durable “snapshot” of reality at the time that the document was signed.

		Digital evidence such as a PDF or an audio file, is by nature mutable. It is easy to alter digital evidence without leaving traces of manipulation.





2.2 Accessibility

To be able to make use of evidence it is key that it is as accessible as possible, meaning that all aspects of the evidence can be understood with a minimum amount of specialised expertise and tools.

As outlined in the table below, accessibility is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The accessibility of a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask:

How to make a digital evidence container as accessible as a signed paper document?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Tools

What tools are required to display the evidence?

		All graphical elements (i.e. text and pictures) are visible to the naked eye, thus additional tools are never required for the interpretation thereof.

		All graphical elements are hidden to the naked eye, thus additional tools (machines and software) are always required for the interpretation thereof.

Additionally, different tools display the graphical elements in different ways so it is not given that all graphical elements in the file will be accessible to the naked eye or that it will be presented in the intended way.

Or even worse, to skew the balance of power and create an information advantage to one or several of the signatories, the intended way to display the graphical elements might be to hide them to make them difficult to find unless you know what tool to use and/or where to look for the graphical elements.



		Cost

How costly can it be to access the evidence?

		For the evidence that is harder to access such as fingerprints and the age of the ink, there are societal functions for the sole purpose of extracting that evidence.

		For the digital evidence that is harder to access, special resources not available to anyone such as special tools, expertise and research skills, might be required to extract all evidence.



		Comprehensibility

How Is the evidence format understood?

		As a standard format all aspects thereof are common knowledge, readily available to anyone interested.

		There is no one standard for digital evidence, therefore the format and available documentation for the interpretation thereof, is highly dependent on the design of the system that generated the evidence.





2.3 Evidence of intent

Contract law worldwide states that an offer and acceptance are elements required for the formation of a legally binding contract: the expression of an offer to contract on certain terms by one person (the “offeror”) to another person (the “offeree”), and an indication by the offeree of its acceptance of those terms. The other elements traditionally required for a legally binding contract are (i) consideration and (ii) an intention to create legal relations. Thus, intent is a key component in making a contract legally binding.

As outlined in the table below, evidence of intent is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of intent in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask:

How to produce evidence of the intent to sign in a digital signing environment and how to match that intent with a specific document?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Output

Is the final output the same as what is viewed at the time of signing?

		The signing environment (the paper document) is the same as the final output (the signed paper document).

		The digital signing environment is not the same as the final output. i.e. the displayed information is not the same as the digital evidence produced by the system after signing.



		Comprehensibility

Is the signing environment easily comprehensible to the signatory? 

		To sign a paper document is a standardised ritual to form a binding agreement. Therefore it is reasonable to maintain that any adult of age would understand their actions and that intent can be assumed.

		There are no standards for signing in a digital environment, the signing environments are subject to human creativity and the same signing environment may change from time to time, intentionally or unintentionally. Therefore it is not possible to assume that the signing environment made it immediately clear to the signatory that it was participating in the formation of a legally binding contract, thus intent can never be assumed.





Let us illustrate the potential consequences of weak evidence of intent in a digital signing environment with an example:

Two parties go to court over a contract signed in a digital signing environment. One of the parties claims that it didn’t sign a contract. Instead it claims that it was displayed with a) an interesting drawing of a blue elephant, b) a question if it would like to see an equally interesting pink sheep, and c) a button to proceed to view the pink sheep. Then the party selected to proceed by clicking the button to see the pink sheep, viewed the pink sheep and went to bed. There was no intent to sign a contract; there was only intent to view a pink sheep.

2.4 Evidence of identity

To be able to prove the identity of a signatory, the strength and accessibility of such evidence is key.

As outlined in the table below, evidence of identity is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of identity in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it. On the other hand the signed paper document have inherent limitations to the type of evidence that can be included and the accessibility of such evidence, digital evidence containers don’t have such limitations to possibilities and accessibility and any type of digital evidence can be included and made easily accessible.

Question to ask:

How should the evidence of identity of the signing parties be captured and included into the evidence container?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Saving:

Is the evidence captured and included?

		Evidence of identity of the signing parties will automatically be captured and included into the document. The signatures can be used for graphological analysis, and fingerprints and other biometric materials from the signing parties can be used to authenticate the signatories.

		Evidence of identity of the signing parties will not be automatically captured and included into the document unless a) the software has been designed to do so, and b) the user of the software configures the software to do so.



		Formats:

In what formats can evidence be captured and included?

		There are limited possibilities to include evidence of identity other than the given; the signature, fingerprints and other biometric materials.

		New technology enables virtually unlimited possibilities to capture and include different types of evidence of identity such as audio, video, pictures and much more.



		Accessibility:

How accessible is the evidence?

		The evidence of identity is not easily accessible as it is costly and time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		The evidence of identity can be made easily accessible so that the usefulness thereof can be free and immediate to anyone.





2.5 Evidence of time

To be able to prove the time of a signature it is key to have exact evidence of time and that such evidence can be trusted to be accurate.

As outlined in the table below, trustworthy evidence of time is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of time in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it. On the other hand the signed paper document have inherent limitations to the exactness of the evidence of time that can be included and the accessibility of such evidence, digital evidence containers don’t have such limitations to exactness and accessibility and very precise evidence of time can be included and made easily accessible.

Question to ask:

How to make sure that the evidence of time can be trusted to be correct?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Trust

Can the time be trusted? 

		The time of the event can be trusted as it can be found in the ink and there is a strong scientific foundation for the technique for chemical age determination.

		The time of the event is not automatically to be trusted because it is reported by a machine whose time settings cannot automatically be guaranteed to be correct.



		Exactness

How exact can the time be?

		The signed paper document offers limited possibilities to capture exact evidence of time. It is typically done manually through writing the date of when the signature was applied to the document. Additionally it is possible to analyse the time of the signature by chemical age determination of the applied ink. Neither of those methods provides exact evidence of time. Typically the manually applied time is only the day of the signature and the chemical age determination is even less exact.

		Digital evidence containers offer extensive possibilities to capture exact evidence of time and the evidence of time can be made to be very exact down to milliseconds, microseconds or even more exact.



		Accessibility

How accessible is the evidence?

		The evidence of time is not easily accessible as it is costly and time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		The evidence of time can be made easily accessible so that the usefulness thereof can be free and immediate to anyone.





2.6 Event history

To be able to prove a signature, events related to the actual signing event can be useful to strengthen the case.

As outlined in the table below, trustworthy evidence of time is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of time in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask: 

How much event information should be collected and what should be included in the evidence container?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Ease of saving

How easy is it to capture and include related evidence?

		Collection and inclusion of related evidence has to be done manually which is costly. Therefore it is less likely that the signatories will collect and include extra evidence as a preemptive measure.

		Collection and inclusion of related evidence can be done automatically which is cheap. Therefore it can be reasonable to with take preemptive measures to collect and include extra evidence automatically through the system generating the evidence container.





2.7 Control

As seen in the previous sections, evidence is composed of many different evidence features such as integrity, accessibility, intent, identity, time and events (the “Evidence Features”). The Evidence Features may be captured in the same evidence container or distributed across multiple evidence containers, within or outside of the signatory’s direct control, such as but not limited to documents, databases or human memory. Optimally, as much as possible of the Evidence Features should be concentrated into evidence containers under the signatory’s direct control because a) the third party can cease to exist and as a result the evidence may be destroyed, b) the third party’s systems and/or administration may change and affect the accessibility of the evidence for the signatory, c) the third party’s incentives as an agent to protect the integrity of the evidence may not be, or stop being, aligned with the signatory’s incentives as a principal and thus increasing the risk of evidence loss or the risk of tampering that may affect the evidence quality or d) any combination of the aforementioned scenarios.

As outlined in the table below, control is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The control of a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask:

How to design a digital evidence container to include as much evidence as possible under the signatory’s direct control and independent from third parties?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Independence

How many of the Evidence Features are dependent on third parties to be useful?

		The paper naturally includes all Evidence Features.

		The digital evidence container must be designed specifically to include the Evidence Features, otherwise the Evidence Features will be left outside the direct control of the signatory.





3. Scrive’s solution

3.1 Introduction

We have now analysed the evidence quality characteristics of the signed paper document versus digital evidence containers. This section describes the Evidence Package and how it has been designed in relation to the evidence quality characteristics. Our goal has been to reproduce the evidence qualities of the signed paper document, the long-standing gold standard for evidence containers, while at the same time add new qualities enabled by new technology. The end result is an evidence container not only imitating the most important features of the signed paper document but also with qualities superior to the signed paper document.

As explained in the introduction section to this Evidence Documentation, Scrive eSign is designed to a) enable its users to define workflows for signing electronically, b) execute the e-signing workflow, c) record the evidence and d) once all signatories have signed, use the recorded evidence to produce the Evidence Package. Thus, the Evidence Package is the end result of all these four steps in Scrive eSign and to be able to understand the Evidence Package, it is important to understand each of these four steps. This section explains the four steps in Scrive eSign required for producing the Evidence Package.

3.2 Summary

The Evidence Package addresses the questions in the section “How to create quality evidence?” in the following ways:

		Topic

		Question

		Evidence Package



		Integrity

		How to emulate the immutability of the signed paper document in a digital evidence container?

		Scrive eSign seals the Evidence Package with a digital signature (see step 10 in the Service Description). Depending on which sealing method was chosen, one of two things is applicable. With Keyless Signature Infrastructure based digital signature: Within one (1) month and five (5) days Scrive eSign seals the Evidence Package with a Keyless Digital Signature (see step 11 in the Service Description) which can be used to verify the document’s integrity mathematically with the help of the Digital Signature Documentation (see step 9  in the Service Description). With PAdES digital signature: Protects the document with a tamper-evident seal and makes Long Term Validation (LTV) of the seal possible.



		Accessibility

		How to make a digital evidence container as accessible as a signed paper document?

		Scrive eSign append the Verification Page to the Signing PDF containing a brief documentation (see step 2  in the Service Description), append this Evidence Quality Framework (see step 4 in the Service Description) and append the full Service Description (see step 5  in the Service Description) these documents together explain the Evidence Package and, except from a few exceptions, eliminate the need for further expertise or resources.



		Evidence of Intent

		How to produce evidence of the intent to sign in a digital signing environment and how to match that intent with a specific document?

		Scrive eSign makes a screenshot of the confirmation in the signing environment of the Signatory, after the Signatory has signed and includes this screenshot into the Evidence of Intent (see step 8 in the Service Description). Behind the confirmation the document is visible to make it possible to match the intent with the document.



		Evidence of Identity

		How should the evidence of identity of the signing parties be captured and included into the evidence container? 

		Scrive eSign performs meticulous data collection in the Transaction Logs and then selected identity data is printed into the Verification Page (see step 6 in the Service Description) and all identity data is included into the Evidence Log (see step 4 in the Service Description).



		Evidence of time

		How to make sure that the evidence of time can be trusted to be correct?

		Scrive eSign collects time of events and Clock Error Samples into the Transaction Logs. These Clock Error Sample data are computed into useful numbers that can be used to mathematically calculate the likelihood of time deviation from the registered time.  Everything is included into the Evidence Log (see step 6 in the Service Description) and the Evidence if Time (see step 7 in the Service Description). Additionally the digital signature with which the document is sealed (see step 10 in the Service Description) includes a strong timestamp that can be used as an additional source of evidence of time.



		Event history

		How much event information to collect and what to include in the evidence container?

		Scrive eSign collects as much information as possible into the Transaction Logs and include all collected information into the Evidence Log (see step 6 in the Service Description).



		Control

		How to design a digital evidence container to include as much evidence as possible under the signatory’s direct control and independent from third parties?

		Scrive eSign goes to great lengths to collect and include as much evidence material as possible into one single evidence container, the Evidence Package. The Evidence Package include all Evidence Features of a signed paper document and more thereto.





4. Benchmarking the evidence quality of the Evidence Package

Based on the criteria as set forth in section 2 (What is quality digital evidence?), it can reasonably be argued that the Transaction Logs together with the measures in step 1-11 to produce the Evidence Package, to generate a digital evidence container of highest quality. Lets see how, in our opinion, the Evidence Package fare in comparison to the signed paper document when applying the framework as set forth in section 2.

		Main criteria

		Subcriteria

		Signed paper document

		Evidence Package



		Integrity

		Mutability

How mutable is the evidence container?

		Not mutable.

		Not mutable after applying the Digital Signature, in the sense that any alteration can be detected. In the event of a leak of the private key that Guardtime maintains, forged evidence containers would be detected if the Keyless Digital Signature has been applied. For PKI sealing, in the event of a leak of our private key for the PAdES digital signature, our certificate will be revoked. In that case, even if that certificate is revoked, the digital signature will still be able to show that at the time of sealing the certificate was not revoked and thus the digital signature (seal) is still valid.



		Accessibility

		Tools

What tools are required to display the evidence?

		No tools required.

		The Evidence Package is produced in standard PDF format and thus all parts of the Evidence Package is accessible through standard PDF readers where attachments are displayed. Adobe Reader is one example of such PDF reader.



				Cost

How costly can it be to access the evidence?

		The cost depends from country to country on the societal functions of the society and what they charge for document analysis.

		All evidence is made easily accessible and at no cost. The only evidence that requires any level of expertise is a) the technical expertise required to apply the Digital Signature Documentation to prove the Evidence Package’s integrity and timestamp mathematically and b) the statistical expertise to apply the time measurements to the statistical model to prove the exact time of an event.The need for case a is expected to be extremely rare and the statistical expertise in case b is common knowledge and easy to come by.



				Comprehensibility

How Is the evidence format understood?

		It is common knowledge available to anyone.

		The Evidence Documentation includes all explanations necessary.



		Evidence of Intent

		Output

Is the final output the same as what is viewed at the time of signing?

		Yes. Always.

		No. Never for digital evidence containers. The screenshot included in the Evidence of Intent which include a picture of the signed document in the background is intended to strengthen the evidence that what was viewed in Scrive eSign was the same as the output. The solution is not terminal though as this does not guarantee that the document was exactly the same in all parts.



				Comprehensibility

Is the signing environment comprehensible to the Signatory?

		Yes. Always for any mentally capable adult.

		Yes. The screenshot of the confirmation message after signing, that is included in the Evidence of Intent, is evidence that the Signatory understood that they were taking part in a e-signing workflow.



		Evidence of Identity

		Saving

Is the evidence captured and included?

		Yes. Unless the party wears gloves or for other reason manages to avoid direct physical contact with the paper.

		Yes. All information collected during the e-signing workflow is collected in the Transaction Logs and included in the Evidence Log upon producing the Evidence Package, including any evidence of identity.



				Formats

In what formats can evidence be captured and included?

		Limited possibilities.

		Unlimited possibilities.



				Accessibility

How accessible is the evidence?

		Not very accessible. Costly and/or time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		All evidence of identity is included in plain text in the Evidence Log or as easily accessible attachments to the document if requested in other format, such as photo for example.



		Evidence of time

		Trust

Can the time measurement be trusted?

		Yes.

		Yes. UTC time stamps plus deviation are time intervals guaranteed to be traceable to  reference time. Additionally the digital signature with which the document is sealed contains a time stamp which can be verified mathematically using only public information. 



				Exactness

How exact can the time measurement be?

		Not very exact. The standard precision is per day. Chemical age determination is even less exact.

		It can be very exact. The time is measured with microsecond resolution.



				Accessibility

How accessible is the evidence?

		Not very accessible. Costly and/or time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		Very accessible. All evidence of time is included in plain text in the Evidence Log.



		Event history

		Ease of saving

How easy is it to capture and include related evidence?

		Not very easy. Manual labor is required. Therefore likely to happen to a minimal extent.

		Effortless. Scrive eSign automatically collects and includes plenty of evidence in the Transaction Logs and prints all that evidence into the Evidence Log.



		Control

		Independence

How many of the Evidence Features are dependent on third parties to be useful?

		None. The signed paper document is a self contained evidence container format.

		None. The Evidence Package is a self contained evidence container format.
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1. Definitions

“Attachments” means attachments to the Main Document provided by the Author or Signatories.

“Author” means the person(s) that configure the Workflow Settings.

“Clock Error Samples” means the term as defined in the Attachment Evidence of Time.

“Delivery Method” means the method to deliver the invitation to participate in a Workflow Session.

“Design View” means the administrative user interface of Scrive eSign for the purpose of configuring the Workflow Settings.

“Evidence Attachments” means the attachments with additional evidence inserted into the Final PDF as explained in section 8, the attachments are Evidence Quality of Scrive E-Signed Documents, Service Description, Evidence Quality Framework, Evidence Log, Evidence of Intent, Evidence of Time and Digital Signature Documentation.

“Evidence Material” means the Final PDF including the inserted Evidence Attachments. 

“Evidence Package” means the Evidence Material sealed with a digital signature.

“Field Data” means data associated with text fields, checkboxes, radio buttons and signature boxes in the Main Document.

“Final PDF” means the final Main Document after all Signatories have signed, including Field Data rendered with the placements defined by the Author in the Workflow Settings.

“Initiator” means the person that initiates Workflow Execution.

“Initiated Workflow” means a set of Workflow Settings where Workflow Execution has been initiated.

“Integrated System” means a system that communicates with Scrive eSign via the Scrive API.

“Main Document” means the document that is displayed in the Design View and Sign View and is possible to edit with Field Data.

“Party” or “Parties” means persons participating in the Workflow Execution.

“Role” means the Role of a Party during a Workflow Session.

“Scrive API” means the application programming interface of Scrive eSign.

“Sign Material” means the material being reviewed, signed and completed by the Parties during Workflow Execution, including a) the Main Document, b) Attachments and c) Field Data.

“Sign View” means the graphic user interface in Scrive eSign’s web based interface, for the Parties to review and for Signatories to sign the Sign Material.

“Signatory” means a person that has been defined to sign the Sign Material in the Sign View during a Session.

“Signature Confirmation Section” is the final section where the Signatory is asked if they are sure that they wish to sign the document.

“Signature Drawing Modal” is the modal where the Signatory is asked to draw or type their signature.

“Template Workflow” means Workflow Settings saved by an Author for later reuse. “Transaction Logs” means database logs in Scrive eSign, including records of the Signatories activities in Scrive eSign.

“User” is a person or a group of persons with an account in Scrive eSign which is linking to a verified email address.

“Viewer” means a person that has been defined to only have access to view the Sign Material in the Workflow Session.

“Workflow Execution” means when Scrive eSign guides the Parties through Workflow Sessions as configured in the Workflow Settings.

“Workflow Session” means a set of activities defined for a Party to execute the assigned Role. A Party can be assigned multiple Workflow Sessions.

“Workflow Settings” means any combination of settings in section 3 defining how the Parties can interact with the Sign Material during Workflow Execution.

2. Purpose 

The purpose of this document is to explain how Scrive eSign worked at any given point in time to facilitate the full understanding of the process that generated the final Evidence Package. Each time Scrive eSign is updated with new features this document is also updated. The scope of the document is to describe the Scrive eSign system in full. Because it is possible to initiate Workflow Execution via API it is possible that parts of the e-signing workflow have happened outside of Scrive eSign. Because Scrive can only document features that are within our control, parts of a workflow may have happened outside the scope of this document.

3. Design the workflow (Author)

Workflow Settings are defined in the Design View by the Author. The features for designing the Workflow Settings are clustered in the Design View in three main sections. We describe the features in these sections according to the structure in the Design View.

3.1 Add Parties

3.1.1 Simple Workflow Session

Add a Workflow Session and add information about the Party participating in the Workflow Session. You can add an infinite number of Workflow Sessions. The minimum amount of Workflow Sessions is one.

3.1.2 Mass-signing Workflow Session

To replicate a Template Process multiple times with many separate Parties it is practicable to add the Parties in bulk. This feature enables adding a list of Parties to a Workflow Session as a CSV file. When initiating the process Scrive eSign will automatically replicate the process for every row in the CSV file and include the Party information of that row to that Workflow Session.

3.1.3 Invitation order

Select in what order the Parties shall receive the invitation to participate. Parties can receive the invitation in parallel, in sequence, or a combination of these.

3.1.4 Role

Define if the Party should be Signatory or Viewer.

3.1.5 Invitation method

Select how the Party shall receive the invitation to participate in the Workflow Session. The delivery methods available are a) email, b) SMS, c) email and SMS and d) in-person delivery or e) API.

		Email

		An email invitation is sent including a link to the Sign View.



		SMS

		An SMS is sent including a link to the Sign View.



		Email and SMS

		Both email and SMS delivery as described above.



		In-person

		No invitation is sent. The Initiator can give the Party access to the Sign View, by personally presenting it on a device selected by Initiator.



		API

		No invitation is sent. The Initiator can select to give access to the Sign View by sharing the URL or an Author can set up a workflow where the Party is redirected from a webpage hosted by the Author to the Sign View.





3.1.6 Authentication to view

Select what authentication should be required from a Signatory before accessing the Workflow Session to view the document. The alternatives are a) Swedish BankID, b) Norwegian BankID, c) Danish NemID or d) no additional authentication method.

3.1.7 Authentication to sign

Select what authentication method should be required from a Signatory. The alternatives are a) Swedish BankID, b) PIN verification by SMS or c) no additional authentication method.

3.1.8 Confirmation method

Select how the Party shall receive the confirmation that the document has been signed by all Parties and get access to the Evidence Package. The confirmation methods available are a) email, b) SMS, c) email and SMS and d) no delivery.

3.2 Place fields

3.2.1 Main Document upload

Upload the Main Document. Only PDFs are accepted for upload. 

3.2.2 Main Document removal

Remove the Main Document.

3.2.3 Text field

Drag and drop text fields into the document. Define the name of the text field (i.e. address, mobile and more) or select a predefined field, and define if it is a) mandatory for the Initiator, b) mandatory for Party completing the Workflow Session or c) optional. If left empty or editable during Workflow Execution, define what party can (if optional) or must (if mandatory) complete the text field during their Workflow Session. All information put into a text field will be printed onto the document. You can set the font size of the text field to a) small, b) normal, c) large or d) huge.

3.2.4 Checkbox

Drag and drop checkboxes into the document. Define the name of the checkbox (for traceability purposes), choose a checkbox size, and define if it is a) mandatory for the Initiator, b) mandatory for Party completing the Workflow Session or c) optional. If left empty or editable during Workflow Execution define what party can (if optional) or must (if mandatory) check the checkbox during their Workflow Session. The checkbox, empty or checked, will be printed onto the document.

3.2.5 Signature box

Drag and drop signature boxes into the document. Define the name of the signature box (for traceability purposes) and define if it is a) mandatory for the Party completing the Workflow Session or b) optional. If left empty or editable during Workflow Execution define what party can (if optional) or must (if mandatory) draw their signature during their Workflow Session. For some old browsers where JavaScript drawing doesn’t work, the Signatory can use their keyboard to type their signature with a name instead and a handwritten font will be used. The drawn or typed signature will be printed onto the document.

3.2.5 Radio buttons

Drag and drop radio button groups into the document. Define the name of the radio button group and the names of individual radio buttons (for traceability purposes), and choose a size for the radio buttons within the radio button group. It is mandatory for signing parties to select one of the radio button group options. The radio buttons, selected or not, will be printed onto the document.

3.3 Other settings

3.3.1 Add Attachment

The Author can upload documents to add as Attachments to the Main Document or delete previously uploaded Attachments. Only PDFs are accepted. The Author selects if the Attachment should be optional or mandatory to review. The Author selects if the Attachment should be merged with the main file or not.

3.3.2 Request Attachment

The Author can request that Parties are asked to upload documents during a Workflow Session, to add the documents as Attachments to the Main Document. The request is set per Party and an instruction text is required explaining what document is requested, requests can be made optional in which case the Party is not required to upload a document.

3.3.3 Main Document name

Name the Main Document. This is the name that will be communicated with the Parties throughout each Workflow Session. This will be the name of the Main Document in the Evidence Package.

3.3.4 Workflow Session language

Select in what language the Parties shall be guided throughout each Workflow Session. This will be the language of the text printed in the Verification Page.

3.3.5 Due date

Select the due date for the Signatories to sign. After the due date has passed the Signatories can no longer sign.

3.3.6 Automatic reminder

Select at what date an automatic reminder to sign shall be sent to the Signatories that haven’t yet signed.

3.3.7 Personal invitation message

Write a personal message that the Parties will receive when invited via email to participate in the Workflow Execution.

3.3.8 Personal confirmation message

Write a personal message that the Parties will receive via email when the document has been signed.

3.3.9 Edit Sign View UI

Adjust the UI in the Sign View. The following UI features can be added or removed a) header including logo and contact details, b) download PDF c) the button used in the Sign View to reject to sign, d) option to reply with a message, and e) footer.

3.4 Save as template workflow

The Workflow Settings in Design View can be saved as a Template Workflow for later Workflow Execution a single time (save as draft) or multiple times (save as template).

3.5 Settings available via API only

3.5.1 Set highlighting

It is possible, via the API, to enable highlighting in the Sign View for selected Signatories. Highlighting is the digital equivalent of a yellow mark on paper to emphasize something on the document. Highlights can be made by the selected Signatories, and cleared page-by-page, until they have signed the document, after which no more changes can be made. 

3.5.2 Field editable by Signatory

It is possible, via the API, to allow selected Signatories to change the value of certain fields, even if they were pre-filled by the Document Author. This is currently only available for email and mobile field types. The aim of this setting is to allow Signatories to update their email or mobile number, when the value set by the Document Author may be incorrect or outdated.

4. Initiate the workflow (Initiator)

A Workflow Execution needs to be started by an Initiator. This section describes the features which the Initiator can use to initiate the Workflow Execution. The Initiator may initiate the Workflow Execution in any of the following ways:

		start as Author and define the Workflow Settings in the graphic user interface of the Design View or an Integrated System, or programmatically through the Scrive API, and then initiate the Workflow Execution, or

		start as Initiator only and select a Template Workflow to initiate the Workflow Execution, or

		start as Author and select a Template Workflow to edit by any of the procedures for defining the Workflow Settings described in bullet a and then, after editing as Author, initiate the Workflow Execution.



4.1 Initiate Workflow Execution from Design View

After a Main Document has been uploaded and no mandatory information is missing it is possible to initiate Workflow Execution by clicking a button to start. When having clicked the button a modal is displayed and depending on the Workflow Settings different activities will be required from the Initiator to initiate Workflow Execution.

		Initiator role

		Sign order

		Instruction in modal



		Signatory

		Sign first

		Prompts to sign first before inviting others



		Signatory

		Sign second or later

		Prompts to invite others



		Viewer

		-

		Prompts to invite others





4.2 Initiate Workflow Execution from Template Workflow

Template Workflows can be accessed either via the Scrive eSign graphic user interface or via API. The following sections will describe how access can be done via the graphic user interface of Scrive eSign. In principle the same actions can be performed via the API.

4.2.1 List of Template Workflows

By logging in to his Scrive eSign account the Initiator can access a list of Template workflows from where it can initiate Workflow Execution. In the list of Template Workflows each Template Workflow is displayed in a list including name of the Template Workflow, time of latest change to Template Workflow, Delivery Method(s) and sharing status. In the template list view it is possible to do free text search on metadata to find Template Workflows.

4.2.2 Select to edit Template Workflow or directly initiate Workflow Execution

By clicking the name of a draft or template in the list of Template Workflows, different options will be made available depending on the Workflow Settings of the Template Workflow.

		Author/Not Author

		Locked from editing

		In-person delivery

		Options for next step



		Author

		Yes/No

		Yes

		Option to a) edit Workflow Settings or b) initiate signing on the device directly.



		Author

		Yes/No

		No

		Option to a) edit Workflow Settings or b) send for signature directly.



		Not Author

		Yes

		Yes

		Option to initiate signing on the device directly.



		Not Author

		No

		Yes

		Option to a) edit Workflow Settings or b) initiate signing on the device directly.



		Not Author

		Yes

		No

		Option to send for signature directly.





5. Administer the Workflow Execution (User)

The document view is the administrative counterpart of the Sign View. Here the User can review the Main Document, Attachments, Parties and progress history and also administer the Workflow Execution.

5.1 Progress history

The Workflow Session progress of each Signatory can be tracked in the progress history section. Each important event is listed with a status icon, time, Party and an explanatory text. Below is a list of the statuses used.

		Progress status

		Explanation



		Initiated signing

		The Initiator initiated the signing process.



		Email sent

		The invitation to access Sign View was sent via email.



		SMS sent

		The invitation to access Sign View was sent via SMS.



		Undelivered

		The external email or SMS system has reported that it could not deliver the email or SMS.



		Delivered

		The external email or SMS system has reported that it has delivered the email or SMS.



		Email opened 

		The external email system has reported that the email has been opened.



		Accessed view to authenticate

		The party opened the view to verify their identity before viewing the document.



		Authentication success

		The Party verified their identity with [AUTHENTICATION METHOD] to access the document.



		Reviewed online

		Opened the document online.



		Signed

		The button to complete signing was clicked in the Signature Confirmation Section or, if BankID was required to sign, the signing process was completed successfully in the BankID application.



		Rejected

		The button to reject signing was clicked in the final rejection section.



		Timed-out

		The due date for signing as set in the Workflow Settings passed and the document can’t be signed.



		Due date prolonged

		The Initiator prolonged the signing due date.



		Process cancelled

		The Initiator cancelled the signing process, the document can no longer be signed.



		Process edited

		The Workflow Process was edited in the Design View.



		Sealed

		Scrive eSign sealed the final PDF with a digital signature.



		Extended

		Scrive eSign sealed the Evidence Package (as defined in the Service Description) with a keyless digital signature.





5.2 Withdraw invitation

To withdraw an invitation to sign an Initiated Workflow, press the button to withdraw. The invitation to sign the selected Initiated Workflow will be withdrawn and they will no longer be possible to sign. If a Signatory clicks an invitation link to a withdrawn document they will land in a landing page with an instruction that the Workflow Execution has been cancelled.

5.3 Extend due date

If the due date to sign passed without all Signatories having signed the Initiator can extend the due date by pressing “extend due date”. The date is extended by as many days as are determined by the Initiator.

5.4 Restart document

If the document was cancelled or the due date passed the Initiator can select to restart the Workflow Execution by pressing the button to restart the Workflow Execution. The Initiator is then redirected to the Design View where he can edit the Workflow Settings and initiate Workflow Execution again.

5.5 Start signing

If Delivery Method was set to in-person or API, then there is an option for the Initiator to initiate the next in-person Workflow Session directly from this view. By selecting “start signing” the Initiator will be redirected to the Sign View.

5.6 Download document

If the document has been signed it can be downloaded by the Initiator by pressing the button to download the document.

5.7 Send reminder

To remind a Signatory to sign, press the button to send reminder. A reminder will be sent to the Signatory using the initial invitation Delivery Method selected by the Author.

5.8 Send document again

To send a completed Evidence Package again to a Party, press the button to send the document again which is next to the Party’s information. A message including the document, will be sent to the Signatory using the initial confirmation Delivery Method selected by the Author.

5.9 Change of authentication to view and authentication to sign methods

As long as the recipient hasn’t signed the Initiator can change the authentication to view and the authentication to sign methods.

5.10 Bounce management

If the email or SMS could not be delivered, the Initiator is informed of the problem via an email with a link to the Document View where the Initiator can edit the email or mobile number. A bounce can occur for multiple reasons, typically due to a) entering the wrong email or mobile number, b) SPAM filter settings of the receiving system or c) the recipient’s systems are down.

5.11 Review Attachments

Below the displayed document there is a section with all attached Attachments. The user can view or download Attachments.

5.12 Review evidence attachments

Below the Attachments section there is a section with all evidence attachments. The user can review or download the evidence attachments.

6. Follow the workflow (Party)

Smooth Workflow Execution is dependent on a series of events as executed by the Parties in close interaction with Scrive eSign. This section will describe the different components enabling the Workflow Execution. The features are listed in the order as they appear to the Signatory either chronologically or in the graphic user interface from the top and going down. What features appear to the Signatory depend on the Workflow Settings.

6.1 Overview of Workflow Execution

Before we look at the components of the Workflow Execution it might be useful to get an overview of the different steps of Workflow Execution as experienced by the Signatories and the Viewers.

		Accessing the Sign View: the Party either a) receives an email or SMS with an invitation to sign electronically and a link to the Sign View or, b) accesses a device (tablet, desktop computer, smartphone or other) with the Sign View already opened or c) is redirected from an Integrated System to the Sign View. 

		If set by the Author, the Signatory is asked to authenticate before they can proceed.

		Reviewing the Sign Material: the Party views the displayed Sign View and a) can read instructions at the top to follow the guiding arrow, b) depending on the Workflow Settings enter or not enter Field Data into the document (such as text, signatures, checks in checkboxes, choosing a radio button group option) and view/append required and optional attachments and c) scroll through all document pages to reach the sign or reject section.

		When enabled for the current signatory, the Initiator can highlight anything within the document being signed in real-time. 

		Signing the Sign Material: the Signatory presses the next button to proceed to the next step and, depending on the Workflow Settings, one of these four scenarios follow;



		If the Signatory has not yet drawn their signature inside the document a section appears with instructions to confirm their intent by clicking a button with the text “Sign”, or

		If the Signatory has not yet drawn their signature inside the document a section appears with instructions that they will finalise the signing process by clicking the button with the text “Finish”, or

		If the Signatory is required to authenticate with PIN by SMS before they can sign they a) type or view their mobile number, b) receive an SMS with a PIN, c) type the PIN into a input field and d) confirm their intent by clicking a button with the text “sign”, or

		If the Signatory is required to sign with Swedish BankID they sign using the Swedish BankID app on the device they chose to sign with.



		Receiving confirmation after signing: after having completed one of the above signing scenarios a confirmation message is displayed to the Signatory that the Sign Material has been signed. Depending on the Workflow Settings, each Party either receives or doesn’t receive a confirmation message. If it was set for the Party to receive a confirmation message it is sent either a) by email and including the Evidence Package, b) by SMS and including a URL-link to access the document on the web in Scrive eSign, or c) both by email and SMS as described above.



The following sections are more detailed descriptions of the features enabling the workflow in the summary above.

6.2 Accessing the Sign View

This is the workflow guiding the Parties to access the Sign Material in the Sign View.

6.2.1 Invitation message

Scrive eSign will send an invitation email and/or SMS to the Party, in the order as defined by the Workflow Settings. The email and/or SMS will include a URL-link to a Sign View specific to that Workflow Session.

6.2.2 List of Initiated Workflows

Initiated Workflows with Workflow Sessions available for signing directly on the device are listed in a list accessible to Users. Each Initiated Workflow is displayed in a list with document name, last event, name of Initiator and names of all Parties. An icon determines if the Party is the Initiator of the Initiated Workflow or has been invited by another Initiator to participate. By selecting an Initiated Workflow from the list the User will initiate a Workflow Session and access the Sign View.

6.3 Authenticate to view

This is the part where the Signatory is required to authenticate themselves before they can proceed to view the Sign Material.

6.3.1 Authentication to view

The name of the Author and the document is displayed. Personal information that is required to understand who should authenticate their identity is presented. The Signatory initiates the authentication process. If the authentication is successful the Signatory is redirected to the Sign View to view the Sign Material.

6.4 Reviewing the Sign Material

This is the workflow guiding the Signatory when they are reviewing the Sign Material before signing.

6.4.1 Contact information

In the header the Initiators name and mobile (if available) is displayed for contact purposes.

6.4.2 Branded header

Adjustments can be made to a) company logotype, b) background color of header, c) text font, and d) text color. If no branding has been selected, the default is the Scrive logotype and colors. Author can remove the header and footer in the Design View before initiating Workflow Execution.

6.4.3 Other branded Sign View components

Components of the Sign View that can be branded are a) text font type of all text, b) color of the guiding arrow, c) color and text font of text in the guiding arrows, d) color of buttons, and e) color and text font of the text in the buttons. In the Sign View, confirmation page after signing, the signing invitation email and confirmation email there is a discrete ”Powered by Scrive” text.

6.4.4 Signing header

This header stays at the top of the SIgn View as the signatory scrolls through the Main Document to sign. The header includes a) the name of the document, b) a button to activate highlighting (learn more below), c) a button to zoom in the Main Document and d) a button to zoom out the Main Document. By clicking the highlight button, the highlighting functionality is enabled and the scrolling functionality is disabled. Thus, instead of scrolling when touching the screen the touch will result in a yellow highlighting color being painted to the Main Document where the finger points. Highlighting starts when a finger is put to, or a mouse is clicked above, the Main Document. Highlighting stops when the finger is lifted or the mouse is released. To initiate highlighting again the highlighting button in the header has to be pressed again. If the highlighting functionality has been applied to the Main Document in the current Workflow Session, a clear button will also be available in the signing header. The clear button will allow highlighting to be cleared from one document page at a time, and “clear mode” will be enabled until any highlighting has been cleared, or until the cancel button is clicked to cancel clear mode.

6.4.5 Review instruction

Below the header there is a) the person’s name and b) a brief instruction on how to proceed to sign the document. The purpose of the name is to decrease the risk that a person mistakenly signs in another Signatory’s name. If the name was not supplied before Initiator initiated Workflow Execution, then only the brief instruction is displayed.

6.4.6 Mandatory/optional explanation

Explanation of the difference in instruction color between actions that are mandatory and actions that are optional. This appears if the Workflow Session includes optional and mandatory actions.

6.4.7 Download PDF

Option to download the Main Document and Attachments as PDF. This option is either displayed or not depending on if the Author defined that it should be displayed during the Workflow Session.

6.4.8 Document display

PNGs of the Main Document are displayed in up to 1040 px width.

6.4.9 Guiding arrow

The guiding arrow will guide the Party through the steps set as mandatory by the Author. The arrow will guide the Party by pointing at the next mandatory step and blink.

6.4.10 Text fields

There can be empty text fields that are mandatory or optional to complete for the Party and pre-filled fields that can be editable.

6.4.11 Checkboxes

There can be unchecked checkboxes that are mandatory or optional for the Party and pre-checked checkboxes that can be de-checked. Checkboxes can be small, medium, or large, at the discretion of the author.

6.4.12 Radio buttons

There can be radio button groups comprising of two or more radio button options. The Party must select one of the radio buttons for each radio button group. Each radio button group can be small, medium, or large, at the discretion of the author.

6.4.13 Signature box

If signatures are requested from the Signatory then signature boxes are displayed as colored areas on top of the document. If the Author has defined the signature as mandatory, then the guiding arrow will point to the colored area after previous mandatory fields have been completed. When clicking a signature box a signing workflow is initiated. Read more about the signing workflow in section “6.6 Signing the Sign Material”.

6.4.14 About you section

If there are input fields that are mandatory to include in the transaction but have not been placed on top of the document by the Author they are displayed in the about you section. This section is not visible if there is no mandatory information that has not been placed on top of the document for input.

6.4.15 Attachments section

For each attachment that has been added to the document by the Author a section is displayed including the title of the attachment and a button to show the attachment. The attachment can be viewed by clicking the button to show the attachment, then the section expands and displays the attachment in full to the Signatory. If an attachment was selected by the Author to be mandatory to review in the Workflow Settings then a) a checkbox is available next to the title of the attachment and b) a text stating that the signatory confirms that they have read and understood the content of the attachment is available next to the checkbox. The checkbox with the instruction to confirm that the Signatory has read and understood the content of the attachment must be checked before the Signatory can sign.

6.4.16 Requested attachments section

This is where, if requested, the signatory is instructed to upload additional documents as attachments. The signatory can choose not to upload an optional attachment by checking a checkbox. If attachments have been added by previous signatories in the same process, those are visible to the current signatory for review. This section is not visible if there are no requests for attachments from the signatory.

6.4.17 Signatories section

This section includes a list of the Signatories, their signing progress and a) Full name,,  and b) if applicable information about the Signatory is displayed such as organisation, organisation number, ID number, mobile number and email.

6.4.18 Reject or sign section

This is the last section in the Sign View. This section includes a reject button and a next button. By clicking the reject button the Signatory will initiate the rejection workflow and by clicking the next button the Signatory will initiate the signing workflow. If the Author has determined in the Sign View Settings that the reject button shall not be displayed to the Signatory, only the next button will be displayed.

6.5 Rejecting to sign the Sign Material

This is the workflow guiding the Signatory when they are rejecting to sign the Sign Material.

6.5.1 Reject button

At the bottom of the Sign View the signatory can reject the signing via clicking on a reject button. This button is visible if the Author has not disabled it in the Workflow Settings.

6.5.2 Rejection section

If the option to allow a rejection message was chosen in the Workflow Settings, upon clicking the button to reject the Signatory will enter a section where the Signatory can reject and, if so desired, write a rejection message to the Initiator. If a rejection message is not allowed, the Signatory will be asked to confirm the rejection directly, without the possibility of writing a rejection message. If the Signatory confirms the rejection, the Workflow Execution is cancelled and the Main Document can no longer be signed by any other Signatory.

6.5.3 Rejection confirmation page

After a rejection the Signatory is redirected to a page confirming that the signing was rejected and, if a rejection message was created, that the rejection message was sent to the Initiator.

6.6 Signing the Sign Material

The signing workflow is the workflow guiding the Signatory when they are signing the Sign Material.

6.6.1 Signature Drawing Modal

After the signature box has been clicked by the Signatory, the Signature Drawing Modal is opened and the Signatory is instructed to sign. The Signatory can draw their signature on a touchscreen or with a mouse. Once the Signatory has drawn their signature in the Signature Drawing Modal, they can click a button to proceed. Once they have clicked the button to go to the next step the modal closes and the signatory is scrolled to the next step defined by the Workflow Settings. 

6.6.2 PIN by SMS authentication and Signature Confirmation Section

If the authentication was set to PIN by SMS, the Signatory is either a) prompted to type the mobile number they want to use for authentication or b) if the mobile number was prefilled by the Initiator they can only view the mobile number. After the signatory has filled their mobile mobile number or reviewed the one that was prefilled by the Initiator and clicked to send the SMS, the Signature Confirmation Section appears with a) an input field for the PIN, b) a text if they wish to sign and let Scrive eSign register their signature and c) a button to confirm the PIN and complete the signing process. After the correct PIN has been supplied and the Signatory has confirmed that they wish to sign , the signature is registered and the Signature Registration Section is displayed.

6.6.3 Swedish BankID authentication and Signature Confirmation Section

If the authentication was set to Swedish BankID, the Signatory is either a) prompted to type the ID number they want to use for authentication, or b) if the ID number was prefilled by the Initiator this is already prefilled and not editable. After the signatory has a) filled their ID number or reviewed the one that was prefilled by the Initiator and b) clicked to initiate the authentication with Swedish BankID, the Signatory authenticates within the Swedish BankID application. When the authentication is completed in the Swedish BankID application, Scrive eSign registers the signature. 

6.6.4 Signature Confirmation Section

If the authentication was neither set to Swedish BankID nor PIN by SMS then the Signature Confirmation Section asks the Signatory if they wish to either “sign” (if no signature was drawn in the document using the Signature Drawing Modal) or “finish” (if a signature was drawn in the document using the Signature Drawing Modal) and let Scrive eSign register their signature. Once the Signatory has confirmed that they wish to sign or finish the signing process, the signature is registered and the Signature Registration Section is displayed.

6.7 Receiving the confirmation after signing

This is the workflow guiding the Signatory after they have signed the Sign Material.

6.7.1 Signature Registration Section

After the Signatory has confirmed their signature in the Signature Confirmation Section, the Signatory is redirected to the Signature Registration Section. The Signature Registration Section instructs the Signatory that their signature is being registered by Scrive eSign.

6.7.2 Signature confirmation page

After Scrive eSign has completed registering the signature of the Signatory, the Signatory is either redirected to:

		a custom confirmation page. Scrive does not regulate the custom confirmation page other than requiring that the confirmation page should not be misleading to the Signatory, thus it can include any information.

		the Scrive eSign standard confirmation page. The standard confirmation page includes information that the Signatory’s signature has been registered. If the Author had set that Scrive eSign should send an outgoing confirmation message, then the Signatory is also informed that an outgoing confirmation message was sent to the Signatory or that, if there are more Signatories to sign the document, an outgoing confirmation message will be sent to the Signatory after all Signatories have signed.

		the Signing Handover Interface, where a button is displayed leading to the Workflow Session for that next Signatory. This happens if there are other Signatories in line to sign after the Signatory that just signed, and the Delivery Method was set to in-person for any of those Signatories.



6.7.3 Signature confirmation message

If Author set that an outgoing confirmation message should be sent to the Signatory, a confirmation message is sent either via SMS, email or both. The confirmation message includes information that the document has now been signed by all Signatories. The email also includes an original of the Evidence Package and the SMS includes a link to access the Evidence Package online. If the Evidence Package is over 10MB Scrive eSign will not include the Evidence Package in the confirmation email and instead an instruction and a link to access the document will be supplied. If the Author set that a custom confirmation message shall be included in the outgoing confirmation message, the custom confirmation message set by the Author is included after the standard confirmation message texts.

7. Evidence collection

During the Workflow Execution Scrive eSign is collecting evidence to include into the Evidence Package.

7.1 Collecting missing Sign Material

At any time during the Workflow Execution, Scrive eSign presents the Sign Material in its current state in the Sign View meaning that it displays a) images of each page of the Main Document, b) links to all Attachments and c) renders all currently defined Field Data on the pages of the Main Document using the placements specified by the Author. As the process advances, the Sign Material is collected and produced through the following process:

		The Author uploads the initial Sign Material into Scrive eSign, consisting of the Main document, Author Attachments and initial Field Data.

		The Signatories will perform a review of the Sign Material in the Sign View. Depending on the Workflow Settings the Signatory can be asked to upload Signatory Attachments and add more Field Data, so that the Sign Material is completed. This step is reiterated until all Signatories have signed. 

		When the last Signatory has signed, the Sign Material has become fully completed and is locked from further modifications.



7.2 Producing the Transaction Logs

Scrive eSign executes the following activities to produce the Transaction Logs:

		Record as many as possible of the Signatories’ activities in Scrive eSign during Workflow Execution

		Record screenshots of the confirmation after the Signatories have signed through Scrive eSign

		Record system information of the Signatories’ client system

		Record system time of the Signatories’ activities in Scrive eSign



This section will explain the different procedures for recording the Transaction Logs as listed above.

7.2.1 Recording Signatories’ activities in Scrive eSign

Scrive eSign records events when the Signatory has interacted with Scrive eSign during Workflow Execution. The activities in Scrive eSign that are recorded are listed below. Coordinates X=0, Y=0 is the top-left corner of the page, X=1, Y=1 is the bottom-right corner.

		Sample event (as printed in the Evidence Log)

		Event explanation



		Scrive eSign sealed the Evidence Package (as defined in the Service Description) with a keyless digital signature.

		See section 8.1.11.



		Scrive eSign sealed the final PDF with a digital signature.

		See section 8.1.10 and 8.1.12.



		Scrive eSign prepared the final PDF, including evidence collected by Scrive eSign, before sealing with a digital signature.

		See sections 8.1.1 – 8.1.9 



		The party [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) verified their identity with [AUTHENTICATION METHOD] to access the document.

Data returned from the [AUTHENTICATION METHOD]:

Name: [NAMED RETURNED]
ID number: [ID NUMBER RETURNED]


Signature: [SIGNATURE RETURNED]
Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response: [OCSP RETURNED]

		See section 6.3.1.



		Scrive eSign sent an automatic reminder to sign using [DELIVERY METHOD] to [EMAIL@EXAMPLE.COM and 012-34 56 78] at the request of the user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]).

		See section 3.3.6.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) withdrew the invitation to sign and Scrive eSign disabled the possibility to sign for all parties.

		See sections 5.2.



		The user [NAME OF USER ([UNIQUE IDENTIFIER]] changed authentication for [NAME OF PARTY (UNIQUE IDENTIFIER)] from [OLD AUTHENTICATION METHOD] to [NEW AUTHENTICATION METHOD].

		See section 5.9.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) changed the email address for the party from [BAD@EXAMPLE.COM] to [GOOD@EXAMPLE.COM].

		See section 5.10.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) changed the mobile number for the party from [BAD-12 34 56] to [GOOD-12 34 56].  

		See section 5.10.



		Scrive eSign locked the document from further modifications by the parties.

		See section 7.1 step 3.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] checked the checkbox “[EXAMPLE ATTACHMENT NAME]”. The text next to the checkbox was “[ACCEPT ATTACHMENT CONDITIONS TEXT]”.

		See sections 3.3.1 and 6.4.15.

[ACCEPT ATTACHMENT CONDITIONS TEXT] is the text that was visible to the signatory and depends on the document’s language setting. In English it is "I have read and accepted the content of the attachment [EXAMPLE ATTACHMENT NAME]".



		The party [NAME OF PARTY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) deleted the attachment [ATTACHMENT NAME] previously uploaded by the party [NAME OF PARTY] ([UNIQUE IDENTIFIER]).

		See sections 3.3.2 and 6.4.16.



		Due to a system error Scrive eSign failed to finalise the Evidence Package (as defined in the Service Description) before sealing with a digital signature.

		Sometimes the system may fail to produce the Evidence Package as described in sections 8.1 – 8.3. This event is extremely rare.



		Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to [sign/review] the document sent via email to [PARTY@EXAMPLE.COM] was delivered.

		See sections 3.1.4 and 5.1.



		Scrive eSign’s external SMS delivery system reported that the invitation to [sign/review] the document sent via SMS to [012-34 56 78] was delivered.

		See sections 3.1.4 and 5.1.



		Scrive eSign sent an invitation to [sign/review] the document via [delivery method] to [PARTY@EXAMPLE.COM and/or 012-34 56 78]. The invitation included a link that when clicked lead to Scrive eSign’s online interface to [sign/review] documents. The invitation contained the following message: <BR/> <i>This is an example message text.</i>

		See sections 3.1.4, 3.3.7 and 5.1.



		Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent via email to [PARTY@EXAMPLE.COM] could not be delivered and continued attempts were cancelled.

		See section 5.1.



		Scrive eSign’s external SMS delivery system reported that the invitation sent via SMS to [012-34 56 78] could not be delivered and continued attempts were cancelled.

		See section 5.1.



		Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to [PARTY@EXAMPLE.COM]  was opened.

		See section 5.1.



		The initiator [NAME OF INITIATOR] ([UNIQUE IDENTIFIER]) initiated the signing workflow and Scrive eSign a) locked the signing workflow from further editing, b) set the signing workflow language to [EXAMPLE LANGUAGE: ENGLISH], c) set the signing due date to [EXAMPLE DATE: 2013-01-01 00:00:00 UTC], d) set the time zone to [EXAMPLE TIME ZONE: CET] and e) initiated the signing workflow.

		See section 4.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) prolonged the signing due date.

		See section 5.3.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) rejected the invitation to sign and Scrive eSign disabled the possibility to sign for all parties. The rejection message from the signatory [NAME OF SIGNATORY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) was: <BR/> <i>This is an example message text.</i>

		See section 6.5.2.



		Scrive eSign sent a reminder to [review/sign] via [delivery method] to [SIGNATORY@EXAMPLE.COM and/or MOBILE NUMBER] at the request of the user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]). The reminder message from the user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) was: <BR/> <i>This is an example message text.</i>

		See sections 9.1.4 and 5.7.



		Scrive eSign’s administrator ([ADMIN@EXAMPLE.COM]), a person authorised to administer Scrive eSign, requested preparation of the Evidence Package.

		In the rare event of failure there is a safety feature in Scrive eSign where an authorised person at Scrive can ask the system to try to reseal the Evidence Package.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) edited the signing workflow in Scrive eSign’s interface to design signing workflows.

		See section 5.4.



		The SMS with the PIN was delivered to [MOBILE NUMBER] for the signatory [NAME OF SIGNATORY (UNIQUE IDENTIFIER)] to use for authentication.

		See section 6.6.2.



		An SMS with a PIN was sent to [MOBILE NUMBER] for the signatory [NAME OF SIGNATORY (UNIQUE IDENTIFIER)] to use for authentication.

		See section 6.6.2.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) uploaded the attachment [EXAMPLE ATTACHMENT NAME] requested by the workflow author. The request had the following description: <BR/> <i>This is an example description.</i>

		See sections 3.3.2 and 6.4.16.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] checked the checkbox “[EXAMPLE ATTACHMENT NAME]”. The text next to the checkbox was “[NOTHING TO UPLOAD TEXT]”.

		See sections 3.3.2 and 6.4.16.

[NOTHING TO UPLOAD TEXT] is the text that was visible to the signatory and depends on the document’s language setting. In English it is "Nothing to upload".



		The signatory [NAME OF SIGNATORY ([UNIQUE IDENTIFIER]) signed the 

document using PIN by SMS as authentication method. The PIN was sent to [MOBILE NUMBER].

		See section 6.6.2.



		The document was signed by [NAME OF SIGNATORY ([UNIQUE IDENTIFIER]) using [AUTHENTICATION METHOD] as authentication method. 


The text signed in the [AUTHENTICATION METHOD] client was:


$signed_text$

Data returned from the  [AUTHENTICATION METHOD]:

  

Name: [NAMED RETURNED]

ID number: [ID NUMBER RETURNED]

Signature: [SIGNATURE RETURNED]

Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response: [OCSP RETURNED]

		See section 6.6.3.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY ([UNIQUE IDENTIFIER]) signed the document.

		See section 6.7.1.



		The due date for signing the document passed. Scrive eSign disabled the possibility to sign for all parties.

		See section 3.3.5.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) [CHECKED or UNCHECKED] the checkbox [NAME OF CHECKBOX]. The checkbox's placement in the Main Document: 

Page     X           Y

1            0.123   0.420

		See sections 3.2.4 and 6.4.10.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) selected the radio button "[NAME OF RADIO BUTTON]" in radio group "[NAME OF RADIO GROUP]". Possible options were: [LIST OF ALL RADIO BUTTON NAMES IN RADIO GROUP]. The radio buttons placement in the Main Document:

Page     X           Y

1            0.123   0.128

1            0.123   0.142

		See sections 3.2.5 and 6.4.12.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) signed in the signature box [NAME OF BOX]. The box's placement in the Main Document:

Page     X           Y

1            0.123   0.420

		See sections 3.2.5, 6.4.13 (or 6.4.18 if signature box was not placed) and 6.5.11.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) changed the text in the text field [NAME OF FIELD] from [PREVIOUS VALUE] to [NEW VALUE]. The field's placement in the Main Document: 

Page     X           Y

1            0.123   0.420

		See sections 3.2.3 and 6.4.9 (or 6.4.14 if text field was not placed).



		The party  [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) opened the view to verify their identity before viewing the document.

		See section 6.3.1.



		The party [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) opened the document in Scrive eSign’s online interface to [review/sign] documents.

		See section 6.2.1.



		Highlighting was added to page 3 while [NAME OF PERSON] was viewing.

		See sections 3.5.1 and 6.4.4. 



		Highlighting was removed from page 3 while [NAME OF PERSON] was viewing.

		See sections 3.5.1 and 6.4.4. 





7.2.2 Generating images of the confirmation after Signatories signed

To sign through Scrive eSign the Signatory is asked to confirm the signature and after the Signatory has confirmed their signature a confirmation message is displayed. Scrive eSign will generate an image of the Signatories’ browser environment including the confirmation message in the foreground and the Main Document and Field Data in the background.

The technology for generating an image of the Signatories’ browser environment is not perfect. Therefore, as a safeguard in the event that the image of the Signatories’ browser cannot be generated correctly, Scrive eSign will at each Planned Production Upgrade, generate images of a reference browser environment including the confirmation message in the foreground and a demo Main Document and Field Data in the background. The purpose of the images is to serve as a reference to display how the images of the Signatories’ browser environment should have looked like if the image generation would have been generated correctly.

7.2.3 Recording Signatories’ system information

Scrive eSign records information of the system that the Signatories use at each system event generated by the Signatory. The information that is recorded is:

		IP address



7.2.4 Record the time of each event in Scrive eSign relating to a Signatory’s activity

At the time of an event triggered by a Signatories’ interaction with Scrive eSign, Scrive eSign will log the following information:  

		The time of Scrive eSign servers at the time of the Signatories’ activity 

		The time of the latest Clock Error Sample

		The clock error at the latest Clock Error Sample



7.3 Recording clock error

The time of Scrive eSign servers is controlled using NTP and the servers communicate indirectly with servers equipped with reference clocks whose purpose is to define reference time. Each hour Scrive eSign estimates the error of the clocks of its servers compared to reference time and the estimated error is measured in milliseconds (the “Clock Error Sample” or “CES”). The purpose of the Clock Error Sample is to produce data that can be used in a statistical model to evaluate the accuracy of Scrive eSign servers’ clock at the point of each logged event.

More about the Clock Error Sample and measurement of time in Scrive eSign is explained in the Appendix 4 Evidence of Time.

8. Evidence Package generation

8.1 Preparing the Evidence Package

Once all Signatories have signed electronically, Scrive eSign will execute the following actions to produce the Evidence Material:

		Prepare the Final PDF.

		Append the Verification Page as an additional page to the Final PDF.

		Append the Evidence Quality of Scrive E-signed Documents as an attachments inside the Final PDF.

		Append the Evidence Quality Framework as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Service Description as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Evidence Log as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Evidence of Time as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Evidence of Intent as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Digital Signature Documentation as an attachment inside the Final PDF.



Once the Evidence Material has been produced Scrive eSign will execute the following actions to secure the integrity of the Evidence Material and thereby produce the final Evidence Package:

		Seal the material in steps 1-9 with a digital signature.

		Seal the material in steps 1-10 with a keyless digital signature (not performed if PAdES digital sealing is used).



A detailed description of the steps 1-11 follows below.

8.1.1 Prepare a Final PDF (step 1)

The Final PDF is prepared by inserting all the pages from the original Main Document, and subsequently all the Field Data is rendered using the placements defined by the Author in the Workflow Settings. If the Author defined that Attachments should be Merged with the Main Document they are added as pages to the Main Document. If the Author defined that Attachments should not be Merged with the Main Document the attachment is hashed using SHA-256. The hash can be found in the Evidence Log. Attachments that are not merged with the Main Documents are not digitally sealed. By comparing the computed hash (the output from execution of the algorithm SHA-256) to a known and expected hash value (the value in the Evidence Log), it’s possible to determine the Attachments’ integrity.

8.1.2 Append the Verification Page (step 2)

The Verification Page is one or several pages appended at the end of the Final PDF and it contains the following information:

		Transaction ID intended for support purposes.

		Information about the Main Document including name, number of pages and by whom it was submitted.

		Information about the each Attachment, including name, number of pages, if it was merged with the Main Document or not and by whom it was submitted.

		Information about the Initiator and each Signatory. 

		Activity history of each Signatory in Scrive eSign during Workflow Execution, including a brief description of the activity, the time of the activity and the IP address.

		A Scrive seal.



At the end of the Verification Page there is brief documentation describing what the Verification Page is. The documentation is intended to give the reader all the information necessary in order to understand:

		The nature of the document (an Evidence Package issued by Scrive).

		That additional documentation about the Evidence Package can be found in the Attachments.

		Where to verify the integrity of the document (https://www.scrive.com/verify).



The purpose of the Verification Page is to make the most important metadata about the Workflow Execution easily accessible.

8.1.3 Append the Evidence Quality of Scrive E-signed Documents (step 3)

The Evidence Quality of Scrive E-signed Documents is a brief introduction to the Evidence Package. The purpose of the document is to serve as an executive summary and help with the understanding of the Evidence Package without having to read through all the documentation. 

8.1.4 Append the Evidence Quality Framework (step 4)

The Evidence Quality Framework explains the legal aspects of digital evidence quality. The purpose of this document is to set a framework for the understanding of digital evidence quality and explain how the Evidence Package relates to such framework.

8.1.5 Append the Service Description (step 5)

The Service Description is this document and is a complete functional specification of Scrive eSign. The Scrive team maintains the following process to keep the Service Description up to date:

		A new version of Scrive eSign has been developed and the staging environment has been updated with the new version. The staging environment is the servers where the final testing of a new version of Scrive eSign is conducted before it is released to all customers. If the new version of Scrive eSign includes new features or substantial adjustments to existing features the Service Description is updated by the Scrive eSign product owner to include the changes made. The Scrive eSign product owner is the person that plans and manages the development of Scrive eSign.

		While on staging the changes to the Service Description is reviewed and corrected by the Scrive legal counsel in dialogue with the Scrive eSign product owner. 

		Once all text changes have been agreed by the Scrive eSign product owner and the Scrive legal counsel, the updated Service Description is to be included with the next updates to Scrive eSign. 



The purpose of the document is to serve as a reference for anyone trying to understand the Evidence Package and its different components.

8.1.6 Append the Evidence Log (step 6)

The Evidence Log includes all Transaction Logs printed in human readable text including a) the Signatories’ activities in Scrive eSign during Workflow Execution, b) all system information of the Signatories, and c) the UTC timestamp created at the moment of each Signatories’ activity.

The purpose of the Evidence Log is to make all collected metadata about the Workflow Execution accessible outside of Scrive eSign and thus independently of Scrive. 

8.1.7 Append the Evidence of Time (step 7)

The Evidence of Time includes a detailed documentation about a) how the time of the servers of Scrive eSign is measured and synchronised with trusted sources of time, b) a mathematical algorithm to calculate the probability of time deviation above certain time intervals and c) the measurements required to insert into the mathematical algorithm, including the last 1000 samples of the servers time deviation and their distribution.

The purpose of the Evidence of Time is to explain how Scrive eSign measures time and

provide a mathematical algorithm by which it is possible to calculate the probability of

the error of the time stamps recorded by Scrive eSign.

8.1.8 Append the Evidence of Intent (step 8)

The Evidence of Intent includes the images of the Signatories browser environment generated by Scrive eSign when the Signatory has signed and is displayed with a confirmation thereof. Additionally the Evidence of Intent also includes the reference images generated by Scrive eSign at each Planned Production Upgrade.

The purpose of the Evidence of Intent is to secure a) evidence of intent to sign and b) evidence of what Sign Material there was intent to sign, to avoid such rhetoric as exemplified by the example with the blue elephant and the pink sheep.

8.1.9 Append the Digital Signature Documentation (step 9)

The Digital Signature Documentation contains an algorithm for how to prove the document’s integrity mathematically. The document integrity can be tested mathematically with the help of a) the Digital Signature Documentation, b) a code published in the Financial Times after the date of sealing the document with the digital signature (step 10) and c) a keyless digital signature has been applied to the document after the date of publishing the code in the Financial Times (step 11). This document does require technical knowledge to be useful.

The purpose of the Digital Signature Documentation is to explain how the integrity of the Evidence Package can be verified independently of Scrive or any other third party. Note that the Digital Signature Documentation is not intended as the primary method for proving the document’s integrity. The use of the Digital Signature Documentation is intended as a last resort after which all other methods of verifying the integrity have failed. To clarify, the intended order for verifying the integrity of a document is:

		Scrive provides the primary method for verifying the integrity of a signature at https://www.scrive.com/verify. Here the document owner can upload the document and get an automated validation of the document integrity. This method does not require any technical knowledge to be useful.

		If this primary method for some reason fails to perform the verification of integrity then the digital signature provider, Guardtime (http://www.guardtime.com), can be contacted directly for verification. This second method also does not require any technical knowledge to be useful.

		Finally, if both previous methods have failed, the Digital Signature Documentation can be used to mathematically verify the document integrity.



8.1.10 Append the Digital Signature (step 10)

When the steps 1-9 have been performed the document is sealed with a digital signature from Guardtime to produce the complete Evidence Package (steps 1-10).

The purpose of the Digital Signature is to be able to prove the integrity of the Evidence Package with the help of Guardtime. Additionally the digital signature also has a function of a strong timestamp useful as evidence of time at the point of sealing the document. Learn more about this in the Digital Signature Documentation.

8.1.11 Append the Keyless Digital Signature (step 11)

Around the 20th each month Guardtime will make an updated Keyless Digital Signature available. Scrive eSign will apply the updated Keyless Digital Signatures on Evidence Packages that were produced by Scrive eSign 40 days after the initial signing.

The purpose of the Keyless Digital Signature, is that the integrity of the Evidence Package can be verified mathematically and independently of Scrive, Guardtime or any other third party, only relying on public information. Additionally, the verification will provide irrefutable evidence about when the timestamp in step 10 was generated. Learn more about this in the Digital Signature Documentation.

8.1.12 PAdES digital signature (optional to Steps 10 and 11)

The PAdES digital signature secures that the document can not be tampered without breaking the signature. In addition, the following are appended to the document as part of PAdES digital signature: 

		A URL to a Certificate Revocation List is appended that can be read to assure that the certificate is not in a revoked state at the time of signing of the document. 

		An OCSP (online certificate status protocol) is embedded to check the revocation status of the certificate. 

		A TimeStamp is added at the time of signing to ensure two things; that the signature was valid at the time of signing; and (ii) that the signature remains valid over time. 



9. Document administration

Scrive eSign has a basic document management system. This system is described in this section.

9.1 Document list

9.1.1 List view

Initiated Workflows and Evidence Packages from completed workflows are displayed in a list with progress status, time of latest event, name of Initiated Workflow, Initiator, Parties and Delivery Method(s).

9.1.2 Learn more and manage workflow

By clicking the name of an Initiated Workflow, the User is redirected to the Document View where there is more information about the workflow progress and options to manage the workflow.

9.1.3 Mass-withdraw invitations

To withdraw an invitation to sign an Initiated Workflow, select Initiated Workflows by checking the checkboxes on the side and press “withdraw”. The invitation to sign the selected Initiated Workflows will be withdrawn and they will no longer be possible to sign. If a Signatory clicks an invitation link to a withdrawn document they will land in a landing page with an instruction that the Workflow Execution has been cancelled.

9.1.4 Send mass-reminder

To remind Signatories of an Initiated Workflow to sign, select by checking the checkboxes on the side and press “send reminder”. The reminder to sign the selected Initiated Workflows will be sent to all the Signatories that haven’t signed using the Delivery Method as initially selected by the Author. If a specific sign order has been defined the reminder will only be sent to the next Signatory in line for signing.

9.1.5 Delete

To delete an Initiated Workflow or Evidence Package from the list view, select by checking the checkboxes on the side and press delete. Initiated Workflows that are deleted will also automatically be withdrawn.

9.1.6 Filter and search

Filter documents based on workflow progress status, initiator and/or date. Search the list of Template Workflows with free text search. Matches will be provided for all free text data.

9.1.7 Download all documents

Select what documents to download and download a zip-file including the PDFs of the selected documents. The Main Document from Initiated Workflows will be downloaded in its current state and finalised documents will be downloaded as completed Evidence Packages.

9.1.8 Download metadata as CSV

By selecting this option metadata from all transactions will be downloaded as CSV. The metadata includes information about each Party and the most important activities of the Party during Workflow Execution.

9.2 Template Workflow editing list

9.2.1 List view

Template Workflows are displayed in a list time of latest change, name of Template Workflow, Initiator, Parties and Delivery Method(s). Deleted Template Workflows are deleted instantaneously.

9.2.2 Filter and search

Search the list of Template Workflows with free text search.

9.2.3 Delete

To delete a Template Workflow from the list view, select one or multiple templates by checking the checkboxes on the side and press delete.

9.2.4 Share

To share a Template Workflow in the list view with other Users in the same organisation, select one or multiple Template Workflows by checking the checkboxes on the side and press share.

9.3 Trash list

9.3.1 List view

Deleted Initiated Workflows, Template Workflows and Evidence Packages are displayed in a list with progress status, time of latest event, name of Initiated Workflow, Initiator, Parties and Delivery Method(s). Deleted documents stay in the list for one month before Scrive eSign deletes them permanently from the system.

9.3.2 Filter and search

Filter documents based on workflow progress status, initiator and/or date. Search the list of Template Workflows with free text search. Matches will be provided for all free text data.

9.3.3 Restore

To restore a document back to the documents list, select by checking the checkboxes on the side and press restore.

9.4 Auto-deletion of documents and personal data

This is a setting that will instruct Scrive eSign to auto-delete documents and personal data after a number of days as defined by the account administrator. This applies to all documents except templates and documents pending signing. Upon deletion the documents are moved to Trash.

10. Account administration

10.1 Organisation administration

Accounts in Scrive eSign are organised in organisations. Each User belongs to an organisation. The organisation settings will be used in the Users interactions with Parties when using the system.

10.1.1 Organisation details

In the account section it is possible to edit the organisation details. The organisation details include name, organisation number and address. The name and organisation number will be displayed whenever the User is displayed as Party to a Workflow Execution, including places such as the Sign View and the Verification Page. The organisation address and mobile number  of the organisation’s administrators will be used for billing and support purposes.

10.1.2 White-label branding

There are two types of white-label branding in Scrive eSign: the Workflow Session branding and the complete white-label branding. In the account section it is possible to white-label the Workflow Sessions with the company brand profile, including a) the Sign View, b) the emails,  c) SMS’ d) the logged in part (such as the Design View), e) the favicon, f) the browser title. The complete white-label branding can only be set by a Scrive administrator and additionally to the Workflow Session branding includes white-labeling of a) the login and signup views, b) party colors and c) document status icons. 

10.2 User administration

10.2.1 User privileges

There are two levels of user privileges: standard and admin. The standard User can do everything as specified in the previous sections of this specification document. The admin User has the additional privileges as specified below.

		Privilege

		Explanation



		Edit company details

		Can edit the details of the organisation’s Scrive eSign account.



		Add user

		Can add users to the organisation’s Scrive eSign account.



		Remove user

		Can remove users from the organisation’s Scrive eSign account.



		White-label branding

		Can do Workflow Session branding for all users of the organisation’s Scrive eSign account.



		Access all documents

		Can access all documents of all Users in the organisation’s Scrive account.



		Manage all documents

		Can manage all documents of all Users in the organisation’s Scrive account.





10.2.2 User management

In the account section the admin User can add Users by typing name and email address. The person will then be invited to have an account as part of the organisation of the inviting admin User. The Users of the organisation are displayed in a list and can be removed from the organisation by selecting the User and deleting it. All documents of that User will stay the property of the organisation.


Evidence Log

Last updated: Fri 06 Mar 2020 14:08:40 UTC

1. Purpose

The purpose of the Evidence Log is to make all collected metadata about the Workflow Execution accessible outside of the Scrive eSign database and thus independently of Scrive. 

2. Evidence Log Components

This Evidence Log is a complete collection of all actions and events that occurred during the Workflow Execution, which have been logged by Scrive eSign. The information included in each log event is the following:

		What occurred

		Who initiated the event

		The time of the event

		The clock error of the time of the event

		The time at which the latest Clock Error Sample was collected



Learn more about clock error and Clock Error Samples in the appendix Evidence of Time.

		Time		CES		IP address and User-Agent		Event

		2021-03-12 12:10:30.344115 UTC ±4 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      193.183.220.101
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
      
    		
      
        The initiator Bengt Östling (BÖ) initiated the signing workflow and Scrive eSign a) locked the signing workflow from further editing, b) set the signing workflow language to LANG_SV, c) set the signing due date to 2021-06-10 21:59:59 UTC, d) set the time zone to Europe/Stockholm and e) initiated the signing workflow.
      

    

		2021-03-12 12:10:30.344115 UTC ±4 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (tobbefredin@gmail.com) to Torbjörn Fredin (TF). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 

      

    

		2021-03-12 12:10:30.344115 UTC ±4 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (daniel.segerholm@malungselnat.se) to Daniel Segerholm (DS). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 

      

    

		2021-03-12 12:10:30.344115 UTC ±4 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (fredrik.jarl@gagnef.se) to Fredrik Jarl (FJ). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 

      

    

		2021-03-12 12:10:30.344115 UTC ±4 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (ulrika.liljeberg@leksand.se) to Ulrika Liljeberg (UL). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 

      

    

		2021-03-12 12:10:30.344115 UTC ±4 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (jonny.jones@rattvik.se) to Jonny Jones (JJ). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 

      

    

		2021-03-12 12:10:30.344115 UTC ±4 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (gustaf.tapper@mellby-gaard.se) to Gustaf Tapper (GT). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 

      

    

		2021-03-12 12:10:30.344115 UTC ±4 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (anders.bjork@prezero.com) to Anders Björk (AB). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 

      

    

		2021-03-12 12:10:30.344115 UTC ±4 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (peranders.westling@gmail.com) to Per Anders Westling (PAW). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 

      

    

		2021-03-12 12:10:30.344115 UTC ±4 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (Klas.Alm@mazars.se) to Klas Alm (KA). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 

      

    

		2021-03-12 12:10:30.344115 UTC ±4 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (anders.klasson@uvtcmail.se) to Anders Klasson (AK). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 

      

    

		2021-03-12 12:10:30.344115 UTC ±4 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (bertil.ryss@bredband.net) to Bertil Ryss (BR). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 

      

    

		2021-03-12 12:10:30.344115 UTC ±4 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to review the document via email to Björn Evbjer (BE). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to review documents. 

      

    

		2021-03-12 12:10:43.047447 UTC ±4 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Daniel Segerholm (DS) was delivered.
      

    

		2021-03-12 12:10:43.085558 UTC ±4 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Ulrika Liljeberg (UL) was delivered.
      

    

		2021-03-12 12:10:43.11714 UTC ±4 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Anders Björk (AB) was delivered.
      

    

		2021-03-12 12:10:43.148035 UTC ±4 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Anders Klasson (AK) was delivered.
      

    

		2021-03-12 12:10:43.179417 UTC ±4 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Bertil Ryss (BR) was delivered.
      

    

		2021-03-12 12:10:49.4843 UTC ±4 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Torbjörn Fredin (TF) was delivered.
      

    

		2021-03-12 12:10:49.560237 UTC ±4 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Fredrik Jarl (FJ) was delivered.
      

    

		2021-03-12 12:10:57.243982 UTC ±4 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Jonny Jones (JJ) was delivered.
      

    

		2021-03-12 12:10:57.268658 UTC ±4 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Per Anders Westling (PAW) was delivered.
      

    

		2021-03-12 12:10:57.295851 UTC ±4 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to review the document sent via email to Björn Evbjer (BE) was delivered.
      

    

		2021-03-12 12:11:03.16869 UTC ±4 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Gustaf Tapper (GT) was delivered.
      

    

		2021-03-12 12:15:13.516651 UTC ±5 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      62.20.120.42
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.72 Safari/537.36 Edg/89.0.774.45
      
    		
      
        The party Anders Björk (AB) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-03-12 12:20:55.42085 UTC ±5 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Klas Alm (KA) was delivered.
      

    

		2021-03-12 12:28:35.559112 UTC ±6 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to peranders.westling@gmail.com was opened.
      

    

		2021-03-12 12:30:19.49183 UTC ±6 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      94.191.136.205
      
        Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Safari/602.1
      
    		
      
        The party Per Anders Westling (PAW) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-03-12 12:32:26.58938 UTC ±7 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      94.191.136.205
      
        Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Safari/602.1
      
    		
      
        The signatory Per Anders Westling (PAW) changed the text in the text field “ID number” from 
  blank
 to 
  “4811307471”
.
      

    

		2021-03-12 12:32:26.58938 UTC ±7 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      94.191.136.205
      
        Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Safari/602.1
      
    		
      
        The signatory Per Anders Westling (PAW) signed in the signature box “Signatur 7”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		3		0.144		0.615




      

    

		2021-03-12 12:33:01.726329 UTC ±7 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      94.191.136.205
      
        Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Safari/602.1
      
    		
      
        The document was signed by Per Anders Westling (PAW) using SwedishBankID through CGI as the authentication method. 




The text signed in the SwedishBankID client was:


Jag signerar dokumentet "Försäljningsavtal" med transaktionsnummer 9222115557443496213.






Data returned from CGI:
  
Name: Per Anders Westling
  
ID number: 
  194811307471

  
IP: 94.191.136.205














Signature: 
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Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHrAoBAKCCB6UwggehBgkrBgEFBQcwAQEEggeSMIIHjjCCATehgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAyMTAzMTIxMjMzMDJaMFwwWjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFFVE5C58uLPfICg573gLrEDjzXckBBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iAIITXXKUKQJQdKAABgPMjAyMTAzMTIxMjMzMDJaoQIwAKE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCBGawnzymefUVmwfRwS/kHCQRhF81I9DcQUMyKOVm7XFDANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAAEKmI+gaj69OnhMNvByZsQoP4TwxXHN1XxJcCrWgGlxQcVGHXvUr/rUgOmKu2kP+7Sc8ytnsDT0XVoL9WjqABu6WdcgeIl5NTnYBSHJpsQaNkAKBOJexgH+7tnY1hvEZfTlXjLIEODXkjSlSNxM4QOkFGGJrEOCD1PcFUU6uTS2o40P3GtXCZ95U+aYMuYNTblDJi452jz84Oj2vLSlNYirdVJxfBKqYqbd6OCtE+an314XPJLOEtFocqOh/tCka5rTBV9qjRyqKIQN0SkmFOUuYsX1JkPIUtx84Csmc5W4qpIoJaNa8aL9SCQ2njvUVbAcpFvmpWuf9fVLWkBBAYKCCBTswggU3MIIFMzCCAxugAwIBAgIINp3uz62f3v0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIwMTEwODIzMDAwMFoXDTIxMDUwOTIxNTk1OVowgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAK+MVRRfypDstDqpMnTn1o82sxZgNqwUyoOc1PsuuqJcuMw7yAVxzAbP7+qso1ypzqBeqcWfeh0anEYZHqEETUrB2citp6QjhssufvHMPi6Lasq/+OCsuLC3M3ISzBdpdLUpVNesu5WAO7n0GidWDqVL47lXB3NnCX9YjXv8wjcZLMlbyHq2fj09iyaX5cgsb7IDsri/I0mqkoWpDe5wwOk7ekaMf9n+80/i4khl+Bp5rRGTWxyb4z3efsm7oOpVt0/wONORozg28ALXe9P32Iiw7fL4bkXoM+GKskkoP20kCXF1ltTYV+Yc7z0nmml+0H1nyNxp/cxqmjKCl0wKJdMCAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iDAdBgNVHQ4EFgQU7HvPEwQRqsv6oq6kZ2KxSxpkTa8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAGWoplcjkhtGO7OXB6RS5memO/9D2HuGzZ2FQQq8DzbaW/9JQ2YVA9fYeyREVvuZytstXXG1mT412io/rxAGeD3DCmz+15w3Gax07RAckgBag1ACVPkK6T1d1hOcQ/BOtoSY8oon4i5koXWgjnx9eyrK3m/WRImgrEPR2S7Kxy98pTrsqh2ckwpDQflR/jMdJu1NAgfnFGPW4aDpEAcUf8/SYc2cOlzsKc3ZaOFqxb72hDNsOwKKYi9eKrSzX1yvr/0TW+bZd4PRiv235XbZMJbHI1YqIPpefneeC5FbpZm1RxqUSu+OXjYECwE/ZAIepgEZlrCQAXauKHAD/9nCS5/37AAPHWaV6VR9662QLhAOdUVcfykj8ue6gnUlHwoRtnojZQU4xgk8DGym+cK9ZsfUCrrQ27ivEHWjiMFIQLXmFpwYMHh8gO2yVaWcrImbPGtQa0Jqq/6WBny++2erz8Wqysc/NHoyFqcLBGtdPg1FCNKndA7qYJ7dJBssYvVxsfJxHuAYbqlZGjS2Avwzk3PN6L5Fxv+jYlNjxn2foOW6/2M0+OpO/RkeC8ud4Cg9zxClHYH7Jqctxa9Ov2aR5vp0ioqB/or0PHJ2ryFmgQPDOoikEU5SYdIVqLe3alZQtPEWVMppBA8NuX7vO+0f0+TX8GCbD/4lWbjd2hRriZjc




      

    

		2021-03-12 12:35:47.124224 UTC ±7 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      62.20.120.42
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.72 Safari/537.36 Edg/89.0.774.45
      
    		
      
        The signatory Anders Björk (AB) changed the text in the text field “ID number” from 
  blank
 to 
  “7003117616”
.
      

    

		2021-03-12 12:35:47.124224 UTC ±7 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      62.20.120.42
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.72 Safari/537.36 Edg/89.0.774.45
      
    		
      
        The signatory Anders Björk (AB) signed in the signature box “Signatur 6”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		3		0.142		0.539




      

    

		2021-03-12 12:36:24.150721 UTC ±7 ms		2021-03-12 11:38:22.089593 UTC		
      62.20.120.42
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.72 Safari/537.36 Edg/89.0.774.45
      
    		
      
        The document was signed by Anders Björk (AB) using SwedishBankID through CGI as the authentication method. 




The text signed in the SwedishBankID client was:


Jag signerar dokumentet "Försäljningsavtal" med transaktionsnummer 9222115557443496213.






Data returned from CGI:
  
Name: John Anders Björk
  
ID number: 
  197003117616

  
IP: 83.185.40.112














Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPkhPYWhNNHAyVFg5dkZ3Y1p2SkIxRWpXQzljR01mUjlDSE15aGNQQVVsWTA9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT51cTFqeUZpak5yOTBVWTNtTVdPTjFhUDRLVFhRTFlXUVU5MGU2a29WYlVFPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5ZUkVOM2QreDFrY1Jrak1Eem9nOERUOEhSWWVHZDdVNTE0V2NEVlFmZ08vWHNJR3IwakhiOFBXcW1PaFk5M3p6aHJUYk5SclpkcVNWdXBzVTg1eGxHU2xLUnhyM2JoWDcxQXpNU0JCNHI3LzJ2Y0RZMGtsUGo4MEtsR3Zpb29waXE2eVFWK09YbXFkRjYxQTd6NEw1VkVmczBDa3lnWWVYOU5mMjhiejZxWVR0UkdkdGNxOHhzS1NHcHlGWCsrcllUa0dVcER5RmdFQ0hjM0IvV0lYakdMdXZ0UlVKUFZqR3Z4Uy9BVkdHTDJFVUMrTTFVWVltajl0ak9qZmRBZWlCVjRmOVlKaCsyK0RLN09rNTNEQjBiWWNrbmxWOTNFekoyUW90UkE5VE0vek1yVjQ0T3BJQUdPNGY1ek03L2VIenhpcUVPUVpaV21iWVZraTBGMkp3T0E9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGaVRDQ0EzR2dBd0lCQWdJSUhWcjRiTWJmMm1Vd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1pFeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TURjM09EWXlNVU13UVFZRFZRUURERHBUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEl3TURnd05ESXlNREF3TUZvWERUSTFNRGd3TkRJeE5UazFPVm93Z2M0eEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1ROHdEUVlEVlFRRURBWkNhc08yY21zeEZEQVNCZ05WQkNvTUMwcHZhRzRnUVc1a1pYSnpNUlV3RXdZRFZRUUZFd3d4T1Rjd01ETXhNVGMyTVRZeE9qQTRCZ05WQkNrTU1TZ3lNREE0TURVZ01UZ3VNREVwSUVwdmFHNGdRVzVrWlhKeklFSnF3N1p5YXlBdElFMXZZbWxzZENCQ1lXNXJTVVF4R3pBWkJnTlZCQU1NRWtwdmFHNGdRVzVrWlhKeklFSnF3N1p5YXpDQ0FTSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnRVBBRENDQVFvQ2dnRUJBTFd1ZTVseTlaLzhuYjNpTW53WEs0eHNSbHlQb3VWSnlFUnFXK0FWeG9NbDdBQVFsSmJUNWNNRVlabmFJTG9hOVg2YVVuQWgrb2ZFcDhydXI3SzkyVWxONURlVVBtYjhnY0cyMHZMRmw1TXRwS1FTclZGSEFnaVdaTS9Ybk9VbU1pdTFvak1OTzEzSHVLUVRRaklVSDB5dHNXWHBBck9ldWxwNWpURzh5ZEVINEF5aFMzdXJ0bENqNkpEbjFvTkV3OUpKSU5VUVg4TW0yWk1TbzE5cFg5V21vZ0tNU2NHbEQvMytCNU5SY09kbjJBVXl4N1REZFZXbjU0WE9jdVVMVWZ5bzYvcXZDeWw3NnhMYXJ2NDBLaGhzM2g2bGt0NlFaRVBVY2p0a24yVlFzZjh0K0IwRWQ5d0JzN2h5YWRlZ1V2UXdSWkVpWUVDTGg2U0RyRGxzUFAwQ0F3RUFBYU9CcFRDQm9qQTdCZ2dyQmdFRkJRY0JBUVF2TUMwd0t3WUlLd1lCQlFVSE1BR0dIMmgwZEhBNkx5OXZZM053TG5KbGRtOWpZWFJwYjI1emRHRjBkWE11YzJVd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRVXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdaQU1COEdBMVVkSXdRWU1CYUFGQnoxNklZTytVNVU2MEpmNmd4dkEyaGtWZjZJTUIwR0ExVWREZ1FXQkJRVDZQNGZvdkpIRVhQeEl2dDQ1RHJQMUx0N0dEQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUXNGQUFPQ0FnRUFJMVp5S3dHZ2tGcGxRelJtcjAvZkVtdGJnRnJRQ2N6czYyY1JjSDNSUTdVbkNrVi9RcXZ1eCtOQ3F2Rk8zU29wYTFLU2N5bzBYaDJQeHJMamE2ZWI0ZnRyRTZ2aUtZR0Q0MHczMTZ0cFhlNXplTGNpNzVhK3dBSkpPVytxaWRBaUcyZ1FNQ3I1QzFCa2FpMWdTUjNQVHMwWlFZOUkyc2FrV0pRcUhRTVRsL05CbUF0b05tQWg0YjdvRncyNFRSNGZGb1B5WC9MSnZ5OXBSTVUrZTNZUjg0WllzZjl1OXVLVjJvY3RGQ2VWcnBFV1hVTzFRUmJFNDZvMVlSUHdERGttTk5ad05NMjlHWG10dnA4NmptTm1GeCtPSG1saXh0emZQK0ZrQU9LbEJxWXl2NzIxY2VVQUI3MUQyaTdHVW8xOGpuMUFOcE1ramFXdFhBb1UxdTVYNzJtYWoza3RubGlQQjQ5VWMxQzNyQU1TNmoyV3NYY2t4TlRVc210QmJ3RklzMmFwbGI0VTNqd245dEFRMGNpNmJiOXVzRFV6NUpzZXozS0YvNmxVZHQ4Qnh2VHc2MXU0SlU3OEVLTFk1cUU2eFFtdnkxVGE5N2puWDFNR1VreU5Gc0JuQjRVbXNud0JBSmpkNnBaT1NCSWVIQzVySTcwTEpoNE94WmxDWkZmNXRINzhiWUpWRE5TcEJ1b2hncG8xZ1luK29IZXhKVkxqRlNIUkUzVXdHTU8vcGdvdlhTMXh0ampqYTVTMEEwMzQ4K1pjUlZ4bTl3MEVBQmF4Z3dzOXZYZU9rSlRIS2UyZ0JJL3RiWHp0am1nWjZaUVZMNWNoZE5PMjQyb1JtL1hxSmRlaGI3TWtoSEUvY09EbTJxZWtNR1p1dnp2N0gvSU1DdGx4RVNQOVViMD08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUdGRENDQS95Z0F3SUJBZ0lJZk16N0ovTncvUzh3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdnWWN4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1TZ3dKZ1lEVlFRS0RCOVRkbVZ1YzJ0aElFaGhibVJsYkhOaVlXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1ESXdNRGMzT0RZeU1Ua3dOd1lEVlFRREREQlRkbVZ1YzJ0aElFaGhibVJsYkhOaVlXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwSUVOQklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3SGhjTk1USXdNekUyTVRNd09URTNXaGNOTXpReE1qQXhNVE13T1RFM1dqQ0JrVEVMTUFrR0ExVUVCaE1DVTBVeEtEQW1CZ05WQkFvTUgxTjJaVzV6YTJFZ1NHRnVaR1ZzYzJKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXdOemM0TmpJeFF6QkJCZ05WQkFNTU9sTjJaVzV6YTJFZ1NHRnVaR1ZzYzJKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2tnUTNWemRHOXRaWElnUTBFeklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRQ2FrT21jYWU1ajVPSjQ3c3pvNXVRaGQ2MnNSc2FHNTc2ajQxM0N1STFKNS9TVnFmajdMcTV0Qng2TnoxdHh1ZytDenE2OWUzdzE2aGpia0RYZW9pUm1QUHVPY0tpYVVXYVFqbDhjaXU1bWRoUU1RWGVSUWtPc01sY0xhVUJSZ3grWVhSWEl1ZmxiY2tzcm9hcENPOHJDUVRDUUxDdGMvS0dZSDBVMm4rNERLb2h3L29rVFVFSjVzVTVlaFJpa3JvRjc1Q1IyWWxyRlMvSGZ4MGlSQUdTYUkzNXVuN0ZWbzBmUGszbUh1SUFnMUNFTGhXeUgrMnplQmxFNFZpenc4blFPRW9qZ2g3MFNQTTdtdmh6RmxJM1J2TXQwZTMzcnJkNzc5d1JVV0xQY3N6V0JYcW1ENjZGTnAwd3pWSjBzVFE4VkZwV3FqcmVVNWR2cjBWdUtDWlZrRXBkc3UwYnlTaWR6T2dkekcwZGJBVzFJVzZtVVUxRzh5WDFmRzd6L2VpTXoveXh2UGJWWmtTUlhSOXVydm9aVlVtVE52N2huZ2FVRUlWbVVvUmc1K04rb2ltYUtPZW5WaHgybkpxL0tuY1d6QWRVWFl1M0FHSXVWclFjRTdBUHVBTExrNk9tVm85V3hqUTA0YVgvOUpZeWlNajRlNW14SVowMmFnNzlhRUVmUm5xSVlLeCsxRlk4STNaQlhzUnhXNDc2YS85U2RIdzNGcVVsU3RlZndBYWtrZnRRaUNqTzRlTWZEdnowaWVMWWFJS0FybVpQVVI1RGpDV3RURkZYMHhuNnBUY0lpK1JLT1lUbkVkdlZBdVI3Z0JmMlVSTlRkN0pLRSszbDA5cXFpNFRRV2JsQVpiMXVneW5rRXhQUzNmSjZRU293c2tpMlFPenhIWkxoeEVRSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVIUFhvaGc3NVRsVHJRbC9xREc4RGFHUlYvb2d3RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JTSWpGWkpCTTBTQTVxZFMxYVRoQ0xuc0FHZGpUQVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBRlpIOGNRVk9YSTN0dm1ZL2oxSlRPSUsxVk90emdZVkJVTmE0dFlOWUVoMXFGb041ZkpqNkVFY2VKdGZOZUhBbXVFRU9aKzVRZ056ZWNaN3NhcmVwNnF5QXdORmRSbzFvalFEdDBNaWJjSmRvTGRtazN6azR6NkFOY2FORk9lYm5GN2pqNC9pdkpTRnRRM0cxQ0owSThHL244Ulh2MW1WazR0SHB3Qk05aHF4UStMazA4Q0RrTGRrSnluWVByTW1LVmt3Y2tBSEd6MWc4aWUvbE5RY1hKYzhWanBZSHBkdktaQktJVTNWbHZndHFDLzUydHdoemhCQW56c3Q2UkdnMHZEbTJGTytxYkNNNHdYRmFmcjlNeGVvU2M3QWM0Mmh0VTlHTm9xWVh6dm1Na0U4QitDYVpPV3JyNHJmSFdjbWVpUENxTForWm5rZ0NuSHVmMzkvZHhHU0VENTd6S3ZzMVJFNk8yU2Jwd1BoN2hmTWczYUVpZnFpWXA1dmhUeGxqcGlJeDJiaExzYUNMT0hwaUVIREl2SkRrMjR6VmkzdEI5TFpBRVRyYW0yb2hEYm9wWWp1aEJrUk1Nb2xsMWdrckh4UUsyekFuZEJRczh4OXpkN0R2cFRCVUgzazZDMFc3Vmg3T2VMc0xENGtaRUtuR0lTY2x4TlMyNE5rMVc3S2lxcGZiSE9NY3MvcDUvVytaY3I3SkNnTlNqeTkrMnoxbHdzTWdFc0k2dk5KTjRXU2JuNlc3L0QzQmlwMDF1blF6dHVSdFAyYkRSM2NndjdQd2FqSUNvaWRPTHo0U2t5aFNXZmJHbEQ5VlBsb2VDK1NzamhHamUxNXFMTkwwT29yMkhkdUc5dWROQzJFcHdRRWwvR2xOM0ovV2VLVGtLZXoxR3lDQ1RmK0t0dFg8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUY1VENDQTgyZ0F3SUJBZ0lJWFU1NC93WU9jaTR3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qQXpNVFl4TWpJd05UVmFGdzB6TkRFeU16RXhNakl3TlRWYU1JR0hNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFb01DWUdBMVVFQ2d3ZlUzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6WW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1EQTNOemcyTWpFNU1EY0dBMVVFQXd3d1UzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6WW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLU0JEUVNCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNSUlDSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQWc4QU1JSUNDZ0tDQWdFQWxNNFBhdk8zTm0xN0hiRkFoZWVSMzJsa0dJTXlDT2wxK0lzUWM2L1Q5WDN0NUJwRXFhakVkQlVNTm1XbExPRDFHSUdEZDBtVm9XVzJIZ3ZFTmcyK2oyYTVGd3l5Y0FTZEJUTXUzWHE3ZWdsQjA3MHdJSWVHSkJCcU5TR0hITHY3RG1BSzdyOXhLWDBpSUNLMDNqWjVGUWZlNWxXS2V5OVZmN1NwWlFUNGx5WHVDVk5wUHkweGlCMmFwLys2dHRoTndrbldleWRmZTlxVDVuTEVLU0w1bXBaQTZrNi85bVU0TGExT0grRVlCdDByWk9WZmZJc3grQ0JzRURZbXQ4NU4yTXN3aUwrWGtNelVoMEhQbDg2WHdEZlFlQllVU05GZXZpaHgxdHBaa0E5aDJFNTV4Q082QThSYmN6Yzd1WkFYTXNxSnVWb3E5YklqbjBZbWwyZE5lQ0dRMFp5NnFWZXo1MVkreVhnR1JqOWwzSXRENlVObjZsVU1YUG91a0ZISFFKb3ZJZzBrdFJhUU1kKy9nZ0VwZjVtRXpQZHZmVVdmNndxVmdYbUl0Vk9wQTFQQXgrTFB2ZC9SQWNRV2JlQlRJVXk1bk9Qc3BnT1lMZktHUGFBN3JyVTMzVXlpQmNTS1g4K3grRTVocEQ4aUp1czhib3Z4anNlUUVGa0JnQVpXdldMZkh1QmRJT2hNcUpEL1RXRCtQblJRNXN5eEZiRTIwNkdoNHBJTUxLWFJ0RWdsL2FaQVczQ1QzUTBqUDNDM0RjSFFIK2huNTdGYm5ibFo0dS9zMVpVTFF0TG5ETnk5cFpZMEkvT0RkMjVEYjgraFM1RlgvdEgwNjNZUVhNcWw0NEY1c1B1NEpYRFdwcXpFTDB3NzlVc0lqVlpsWjRKbmp2N1R6dmRkbnowQ0F3RUFBYU40TUhZd0hRWURWUjBPQkJZRUZJaU1Wa2tFelJJRG1wMUxWcE9FSXVld0FaMk5NQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVWjRxNnN1cElISHIxTzJnM0ozSUc2NUZqeTFNd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRRXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdFR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJEUVVBQTRJQ0FRQjZxN1kweS8yZmt3a3pTaUY0Vk8wWUpDS0FSVkRXUU45ZEJKWThSUVZIMVc1N3pnY1FsMFc0eXZKd1k0dVZGUFZOUmNWVVhsL3hqNnZYN3dyMzJIUFVLZkhHSytQR0o2OXYxUStYdG8veTNHczVWMUhCait1LzR1bU45L2xncXBwM0pyb0MraTQ3WjVUS2hqNGZmTi80L2lOS3Z2SVRxa2RCV2VxVUZFZE10cGVrWU9TQ20xbU1ITE5QamxDd1VHKzl4M3pPcUtLVkdhRUxRRTZabW5hdURra1VwYS9RblcxazJwSUs2Qit0c1lUbWpmaHFIS2V3OWdndnk2NmZKdUhrSWxGNEo1T0lhYUNWd1RITzUzbFAzbTd3V0l1T3JqTkxxS2lGZFBWQUVSSStzdENvalJONEtFMDBvTWFJOFd3UnVDQ2V3YkkrQlhwdFJYWVBvNXlDQUJSaldYcnNjSGRWY1ZpVWR5VXlYemNWUXdqZ2Q2eGROMTVxVEk5VjJYSG9pTkg4MGVuWTJFNWYvcWw3bG41OEdsM0FTT29hSTlrZG5pRXpvaktob2RKaFFqRFFYRnRHalhPRGJJUGlMYzRleW5iNzVjWEtLb1MzanpjVm1ISnY2TElqZUl3R1dKMXZIazZhZ09JUzk0ME5TTGhCOW9ydUZXL1Y3b2laTlVCSUhlS3hGNzRTOWFZZUV2Rjd0aUNlMklMN0hTWEJibG5yVzN0K1hobERnYWp2TVpBUUZqamhxRjIxQmt3d2FQclg5eVZjLzRLTThQektXL3pRZlBlREUrckVaMW1XV1dpSk5BZjZpMW5DOU04WGJCN0dhVFEzSUxNS0tpM3Q1UTkrc0c1VTRwQzdWdTJaT0sydHNtUlJIa1NIOXJ0dDQ0dnp4SndOc2RCclZ3PT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48L1g1MDlEYXRhPjwvS2V5SW5mbz48T2JqZWN0PjxiYW5rSWRTaWduZWREYXRhIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgSWQ9ImJpZFNpZ25lZERhdGEiPjx1c3JWaXNpYmxlRGF0YSBjaGFyc2V0PSJVVEYtOCIgdmlzaWJsZT0id3lzaXd5cyI+U21GbklITnBaMjVsY21GeUlHUnZhM1Z0Wlc1MFpYUWdJa2JEdG5Kenc2UnNhbTVwYm1kellYWjBZV3dpSUcxbFpDQjBjbUZ1YzJGcmRHbHZibk51ZFcxdFpYSWdPVEl5TWpFeE5UVTFOelEwTXpRNU5qSXhNeTQ9PC91c3JWaXNpYmxlRGF0YT48c3J2SW5mbz48bmFtZT5ZMjQ5UTBkSklGTjJaWEpwWjJVZ1FVSWdYQ3NnUkdGc1lTQkZibVZ5WjJrc2JtRnRaVDFFWVd4aElFVnVaWEpuYVN4elpYSnBZV3hPZFcxaVpYSTlOVFUyTXpNM01qRTVNU3h2UFZOM1pXUmlZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1N4alBWTkY8L25hbWU+PG5vbmNlPkQzTkVNVjdLQk9qY3FnR000dXU4bTNPSVJIbz08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5SR0ZzWVNCRmJtVnlaMms9PC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5TaWduaW5nPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eU1TNHc8L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+UVU1RVVrOUpSQT09PC90eXBlPjxkZXZpY2VJbmZvPk1URT08L2RldmljZUluZm8+PHVoaT5Bb2hoQ1pORWlRUlJmbVEyOWxMT2Vtd1dCWXc9PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNpYj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkFsbG93RmluZ2VycHJpbnQ8L3R5cGU+PHZhbHVlPnllczwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5DZXJ0aWZpY2F0ZVBvbGljaWVzPC90eXBlPjx2YWx1ZT4xLjIuNzUyLjc4LjEuNTwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PC9yZXF1aXJlbWVudD48dWF1dGg+cHc8L3VhdXRoPjx0b2tlbj50b2tlbi1ub3QtdXNlZDwvdG9rZW4+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==


Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHrAoBAKCCB6UwggehBgkrBgEFBQcwAQEEggeSMIIHjjCCATehgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAyMTAzMTIxMjM2MjRaMFwwWjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFFVE5C58uLPfICg573gLrEDjzXckBBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iAIIHVr4bMbf2mWAABgPMjAyMTAzMTIxMjM2MjRaoQIwAKE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCCVZZ9BTO0C+uW0T7LR2FWMULr5523iE+k3BpdwY0XYAjANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAYUBcHMyI2QkZ0VL1V922kmbblreElr0oYdPYZFgD416oBbN40mWMCn+g+s9oI2yeLP9b1bGNDAb78up9h2wEgbnvYCA8I7deC1DL4lHfcWgvtJAVw4xLrtcPXq8WKdNZX8t2wzVgpLEuvKlrlcSbcnijrIw5cWJsRZoJ2fjDsiyx75aaDyumSbJdAVHUcu0Z4mennid27tKWx1W0OUGLWI5MB68snNxJAUPA2DYl1UpO2h+W3Zak3pi+wUNAMcgAFWXBX/bvJ3qPzMecDhDUOnDe9flJqLPK6dGKDf4rBY+Dq7OMMwk4ABErHuI7U6081CFHTEo/l09AdgU6qLRp2aCCBTswggU3MIIFMzCCAxugAwIBAgIINp3uz62f3v0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIwMTEwODIzMDAwMFoXDTIxMDUwOTIxNTk1OVowgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAK+MVRRfypDstDqpMnTn1o82sxZgNqwUyoOc1PsuuqJcuMw7yAVxzAbP7+qso1ypzqBeqcWfeh0anEYZHqEETUrB2citp6QjhssufvHMPi6Lasq/+OCsuLC3M3ISzBdpdLUpVNesu5WAO7n0GidWDqVL47lXB3NnCX9YjXv8wjcZLMlbyHq2fj09iyaX5cgsb7IDsri/I0mqkoWpDe5wwOk7ekaMf9n+80/i4khl+Bp5rRGTWxyb4z3efsm7oOpVt0/wONORozg28ALXe9P32Iiw7fL4bkXoM+GKskkoP20kCXF1ltTYV+Yc7z0nmml+0H1nyNxp/cxqmjKCl0wKJdMCAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iDAdBgNVHQ4EFgQU7HvPEwQRqsv6oq6kZ2KxSxpkTa8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAGWoplcjkhtGO7OXB6RS5memO/9D2HuGzZ2FQQq8DzbaW/9JQ2YVA9fYeyREVvuZytstXXG1mT412io/rxAGeD3DCmz+15w3Gax07RAckgBag1ACVPkK6T1d1hOcQ/BOtoSY8oon4i5koXWgjnx9eyrK3m/WRImgrEPR2S7Kxy98pTrsqh2ckwpDQflR/jMdJu1NAgfnFGPW4aDpEAcUf8/SYc2cOlzsKc3ZaOFqxb72hDNsOwKKYi9eKrSzX1yvr/0TW+bZd4PRiv235XbZMJbHI1YqIPpefneeC5FbpZm1RxqUSu+OXjYECwE/ZAIepgEZlrCQAXauKHAD/9nCS5/37AAPHWaV6VR9662QLhAOdUVcfykj8ue6gnUlHwoRtnojZQU4xgk8DGym+cK9ZsfUCrrQ27ivEHWjiMFIQLXmFpwYMHh8gO2yVaWcrImbPGtQa0Jqq/6WBny++2erz8Wqysc/NHoyFqcLBGtdPg1FCNKndA7qYJ7dJBssYvVxsfJxHuAYbqlZGjS2Avwzk3PN6L5Fxv+jYlNjxn2foOW6/2M0+OpO/RkeC8ud4Cg9zxClHYH7Jqctxa9Ov2aR5vp0ioqB/or0PHJ2ryFmgQPDOoikEU5SYdIVqLe3alZQtPEWVMppBA8NuX7vO+0f0+TX8GCbD/4lWbjd2hRriZjc




      

    

		2021-03-12 12:50:17.594463 UTC ±7 ms		2021-03-12 12:38:23.986494 UTC		
      217.31.186.165
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.72 Safari/537.36 Edg/89.0.774.45
      
    		
      
        The party Daniel Segerholm (DS) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-03-12 12:50:26.841361 UTC ±7 ms		2021-03-12 12:38:23.986494 UTC		
      40.94.89.43
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.72 Safari/537.36 Edg/89.0.774.45
      
    		
      
        The party Daniel Segerholm (DS) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-03-12 12:51:14.935691 UTC ±7 ms		2021-03-12 12:38:23.986494 UTC		
      158.174.23.62
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
      
    		
      
        The party Klas Alm (KA) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-03-12 13:01:50.530545 UTC ±13 ms		2021-03-12 12:38:23.986494 UTC		
      158.174.23.62
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
      
    		
      
        The signatory Klas Alm (KA) changed the text in the text field “ID number” from 
  blank
 to 
  “5901181114”
.
      

    

		2021-03-12 13:01:50.530545 UTC ±13 ms		2021-03-12 12:38:23.986494 UTC		
      158.174.23.62
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
      
    		
      
        The signatory Klas Alm (KA) signed in the signature box “Signatur 8”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		3		0.144		0.691




      

    

		2021-03-12 13:01:50.530545 UTC ±13 ms		2021-03-12 12:38:23.986494 UTC		
      158.174.23.62
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
      
    		
      
        The signatory Klas Alm (KA) signed in the signature box “Signatur 9”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		3		0.147		0.771




      

    

		2021-03-12 13:02:01.625852 UTC ±13 ms		2021-03-12 12:38:23.986494 UTC		
      158.174.23.62
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
      
    		
      
        The document was signed by Klas Alm (KA) using SwedishBankID through CGI as the authentication method. 




The text signed in the SwedishBankID client was:


Jag signerar dokumentet "Försäljningsavtal" med transaktionsnummer 9222115557443496213.






Data returned from CGI:
  
Name: Klas Alm
  
ID number: 
  195901181114

  
IP: 158.174.23.62














Signature: 
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Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHrAoBAKCCB6UwggehBgkrBgEFBQcwAQEEggeSMIIHjjCCATehgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMiB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAyMTAzMTIxMzAyMDFaMFwwWjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFNWUxVszzQ9y/uxXH9uKhsXggXClBBTLdYLM2GCn5kuqCdR1h61gdIs1qgIIfoWpCFUzb2+AABgPMjAyMTAzMTIxMzAyMDFaoQIwAKE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCBWzhDhsOHAZFr9ahw6uWBrC8qa1cJfTO5fhBipoGKAGTANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAPZvs6vpb6a8YFsBWW3rQEVz6C/UzBUsnAIlCifKhOR/rGZUcyrCpzvlNahwDMsGkXsvgGWxiNuDH+85cbp6RHP4bfRFYtM0qhNIbPUy6hmtxlfYbOAtFQUjcb7/YeqY32U9BtyxUzY2PLXcOrb8alh2SpV2Yz3CaoDxPusEKCrfswIV6Cc2uMMnxCHgJKnVsAgn9luYKatnTUt7gdClCXwDj2NoqPfzcm9uHaAF8V1DvtTdbB+rg7biTN1gPAQ23MySRqn6/nVoHUHOCn8y46Kd5/73A02Eq3NHE+WyfmZ/LkV+O75GihCBeuTx0zofSw5i+fRQqGj28IlAUOPhiZ6CCBTswggU3MIIFMzCCAxugAwIBAgIIfsfYFFjFTRwwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMiB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIwMTEwODIzMDAwMFoXDTIxMDUwOTIxNTk1OVowgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMiB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKwN6Y7jW3GaGc3MjzA7SyKl06RnI50VB5QMRYtxGWr+WdeS5Sb+tD642B9qvSIYBH3QVoDCjIP7W7+THFWenpBNDZ6ks4GghLi0at9ofeNWUBS2rZdgIG6zJdG6xjEAz9xgqKZ2T7GzVMI4xKJHx9VcXWYuAb0VSz93guDYY+9emRWJhO1YFzB2xnYBc57FxPtFKk8dk79qB7H+CtmqNuSAPdL0v1+iwZnyFEa3rbM+Yaat4x/YTmpdPvrSZF5s6ptYGI9hBz51dxcRYHLODYbJOFIHXejT2a8bceHReyYshvHzwL5YKRs8cJSN6XFdKhFjP4QGvjUZeaumHbXqEjUCAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBTLdYLM2GCn5kuqCdR1h61gdIs1qjAdBgNVHQ4EFgQUna8KjR2ZBd01+yaxtnQ9A0pFXK8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAJD7nXd0rDcLRk5Ii6dbf5/rXMMk/7Em1D/CLtzamU+LOLpoeSFC3RirGLZhlOsWCtSNmzBF7/RYDhBlKXqFYEl67meITIE8/cS++pYLT+jfeLxr4IYMqo1d2VuvRfplPYSGG3f+Ohk40+w081e3S/I7SOjauNMSXh9jWogRwq0EAwVfIEm/0KtdFq8HGh4HrdQSWpoqyDd9eSS7H7jNdPtCd6klw2gfoWYggW/xYDZW7d5IT2WWANYWAX7rNxpmTQmVYXMY9Zw0wOqMXty5igyFO3hjtflrxpsAfI7A5cDZJcTzatsAHp8muNuT6UWAYPWFqnV6D9qrWVBXSvEwp/qjsTlt1e5f/fAA8MZCmYTZi5QCS0MkXR9J2wqSyehVFVpQYIodUMKav8corGnDd7g+0i4s1EyVA+SNzS04z/vhV6N3wPQf6vUJR+r3tk7foN+fOXPgSXm62xA9kRf6gbF9o+DVpixy1pN0PRw+/LihOtzfYhByHEy+ZIIZhMmIVyyi83O/4zjv2EVEYu5K1CDf5o52PXw54wAotRNaDlQcGrLuyZvkRtid8lJL+2dOvfssGbZG7gNAxhU7+A93LbgGavU7zRARTI3J/rN5ypWte6X6yJtn1g7g1DJkYqrCTWvg7VNwp9Ph0L1VioOrAFeI6oMZLOyGIFj6LE3G92w0




      

    

		2021-03-12 13:23:21.854599 UTC ±25 ms		2021-03-12 12:38:23.986494 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to tobbefredin@gmail.com was opened.
      

    

		2021-03-12 13:24:15.124199 UTC ±25 ms		2021-03-12 12:38:23.986494 UTC		
      194.236.25.170
      
        Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; S62 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.86 Mobile Safari/537.36
      
    		
      
        The party Torbjörn Fredin (TF) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-03-12 13:27:57.47758 UTC ±27 ms		2021-03-12 12:38:23.986494 UTC		
      194.236.25.170
      
        Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; S62 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.86 Mobile Safari/537.36
      
    		
      
        The signatory Torbjörn Fredin (TF) changed the text in the text field “ID number” from 
  blank
 to 
  “196201247159”
.
      

    

		2021-03-12 13:27:57.47758 UTC ±27 ms		2021-03-12 12:38:23.986494 UTC		
      194.236.25.170
      
        Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; S62 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.86 Mobile Safari/537.36
      
    		
      
        The signatory Torbjörn Fredin (TF) signed in the signature box “Signatur 10”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		4		0.145		0.047




      

    

		2021-03-12 13:28:03.614477 UTC ±28 ms		2021-03-12 12:38:23.986494 UTC		
      194.236.25.170
      
        Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; S62 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.86 Mobile Safari/537.36
      
    		
      
        The document was signed by Torbjörn Fredin (TF) using SwedishBankID through CGI as the authentication method. 




The text signed in the SwedishBankID client was:


Jag signerar dokumentet "Försäljningsavtal" med transaktionsnummer 9222115557443496213.






Data returned from CGI:
  
Name: Bengt Torbjörn Fredin
  
ID number: 
  196201247159

  
IP: 194.236.25.170














Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPnJnV2diaVVYVTQ2bVRaRm0rOEVzQVNUVDNBamJuOVd4ZTlYNkdVV1NncTA9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5OckRCbHZzM1ZncVprYWlpbEF6ZmNXdE02dkJhUHFYdWxKMmp5NlhiSG80PTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5qSWlrWHl4ampLeExlMWpBQ0dQUndXOWM3N3FTc3VSYUNqL3dNUnJLcExmeElxVGMxd0xReTIxOWNadDZ1R0NqME9RWndlbm1pKy9mcTNnL2swK2hwWEVWNW9QcndCQXhPUEc3Vy9ZaXpDdlRTVDNtMlFTNHhIZi9EcFYwVWlERXZ4dkdva0xuN21saEp3TG04N3FVQTZEbjdYWE5IdFF6UnVITlBTd2hrZFVsVElua0Y3VjBEN3lOV25xNDBsWjhwMGpvcktJSC9rZ2NWblp4V1lSMjVpQUdmdkFlZ3ZNUlFwMldyU3Y4VWFTWW93ZVc3bEYwd1cxZnRMcHZhUHZVdXl3c2ROTGExakVQUi9pbStFMWw2TWRmV1F0bFVrOUptZGpIS0t1bUlGbWhvMDVLVFljUWs2NDVrWUg4bkwxKzJZOWdQbmxjaFdvNWRUdVF4UHRDMlE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGbFRDQ0EzMmdBd0lCQWdJSVhHdS82R0Q0MDFJd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1pFeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TURjM09EWXlNVU13UVFZRFZRUURERHBUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEl3TVRBeE1ESXlNREF3TUZvWERUSTFNVEF4TURJeE5UazFPVm93Z2RveEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1ROHdEUVlEVlFRRURBWkdjbVZrYVc0eEdEQVdCZ05WQkNvTUQwSmxibWQwSUZSdmNtSnF3N1p5YmpFVk1CTUdBMVVFQlJNTU1UazJNakF4TWpRM01UVTVNVDR3UEFZRFZRUXBERFVvTWpBeE1ERXhJREU1TGpNNEtTQkNaVzVuZENCVWIzSmlhc08yY200Z1JuSmxaR2x1SUMwZ1RXOWlhV3gwSUVKaGJtdEpSREVmTUIwR0ExVUVBd3dXUW1WdVozUWdWRzl5WW1yRHRuSnVJRVp5WldScGJqQ0NBU0l3RFFZSktvWklodmNOQVFFQkJRQURnZ0VQQURDQ0FRb0NnZ0VCQUxhbVFlYktFQnFvRFRubmMzSVd4MjArdFR3c3lpRS9WT2lnSG5xd3hqNU0wSURCOTQ4QjBtMG9sRVZVVzlXUmx4Y3YzeFl3Ri9PVE1Mdk9XNWpsSkdFMUlYWDNyUzB6cGlnY1N4QTZ3eTlxdHFzT05oWXdSNktaZlhCV3R5Uk9SMW9hMTh4VG5OaituUXVJMm55WFdlbzdNMDkvSjBlRnEyMUJDR210Ti9rNk1VbXlDaDQ2RXd1aDBTTVdwWWpnYkJjZ1FadFVnNERkYUxpcythK0U1WUdQVU5UV1RuL0o0N1Qxd1BDcHJPdnJhbmdxTWt2czhWWFNudWFPQVl0V3JXVExSMWp0Yk0vQlRpRlVtam1qTHNSK3EyeEEyeGhTSGg0cHdUZ1ByWTZlUDVqT0Fsek1HN2FHZDNqcGdSZjhINklFWEgwdTdyWHNtc1RDeG9pYTR0TUNBd0VBQWFPQnBUQ0JvakE3QmdnckJnRUZCUWNCQVFRdk1DMHdLd1lJS3dZQkJRVUhNQUdHSDJoMGRIQTZMeTl2WTNOd0xuSmxkbTlqWVhScGIyNXpkR0YwZFhNdWMyVXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUVV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnWkFNQjhHQTFVZEl3UVlNQmFBRkJ6MTZJWU8rVTVVNjBKZjZneHZBMmhrVmY2SU1CMEdBMVVkRGdRV0JCUWZtQnVwUDY4aCtRc2JrTVdrRy9WY2VlMXpwekFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFzRkFBT0NBZ0VBU0ppQUJrVkpXYVhGVmZlV2FhVHcxak9rTlZTdWQ1UGhjL0E1dElQWXRwdVlHMy9od2MxS0p4ak01V3hFVUoxeGtuT2FjY2U0cHRSeWNkS2prem1PQzBhNkxXaFBLdXViMGZONEkvVmk4eUJqbi8yNjJEZUJ4NGs1dnNSSzMzVTJNUyt3aWl5SmlhYzRLKzVTU2FMYk1yTURGYm8vT3VWenB5T2kySS9UR0Y0ZldROFBLM1ltZHMzQmN2cGRQTUdQblQ5ZHBYWEtFS1FJNUV6YkU4emVud2xodVBzbU9PZGtEUEpuZG01ZFM0SDlhZ2RQem8yNHJDMzlVRFpITmg1WkovWVNkYkxka2svd2xvTHZZZzNQZHZEZS9LbXpmc2loTkpLaXNQWmt3N1ROb1B5NWhFLzU0NWhSM2Y5R2YxOTh5dk03aWNPSS9tUzFXWGNpZzVnT24rQVVXNVkrOUw2WENMVW0wRHBxSk1GOUZ6YXBReGJsSXZmVDBRYkZTTGFhb0d0ZTBUR3BCSUZwaHZUSUw1bmdBdy9TVUt6WEhDdlorT3IvQllkOU1sb29nbWI4UTZIMUhleWdsNm1rNDdxS1pxcTNXUGZnTEYvMTJOcGJHb3RyY09kSTNoSGE2cG8ya2Jlazl2Tmwwb09PWHJuaHFBdU5sWmh6N2dDZnMwM2NJZFZwcXFDd01Ya0hWNjcxbEJ3dGtLcm15ZkRndnFvZTNleXJYR0ZvRGJObXBZc3M3ek9DdEEyVkQ3ZlZRZ2pDVkRBSUVLMnA5c1FiVEJ3S2NQcUZ1aVdxYzhrdG5PSTNKR2wyeWd1SjlCanppMUp6MmltUkJlZElubmh2b2t3Q3B2VTlFZ0orN0NXOW1FZTMzVXBjZXpjRmtnNTg5ZTBPWDVaNkF6KzBzdW89PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlHRkRDQ0EveWdBd0lCQWdJSWZNejdKL053L1M4d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3Z1ljeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TURjM09EWXlNVGt3TndZRFZRUUREREJUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cElFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NVEl3TXpFMk1UTXdPVEUzV2hjTk16UXhNakF4TVRNd09URTNXakNCa1RFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhLREFtQmdOVkJBb01IMU4yWlc1emEyRWdTR0Z1WkdWc2MySmhibXRsYmlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF3TnpjNE5qSXhRekJCQmdOVkJBTU1PbE4yWlc1emEyRWdTR0Z1WkdWc2MySmhibXRsYmlCQlFpQW9jSFZpYkNrZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUUNha09tY2FlNWo1T0o0N3N6bzV1UWhkNjJzUnNhRzU3Nmo0MTNDdUkxSjUvU1ZxZmo3THE1dEJ4Nk56MXR4dWcrQ3pxNjllM3cxNmhqYmtEWGVvaVJtUFB1T2NLaWFVV2FRamw4Y2l1NW1kaFFNUVhlUlFrT3NNbGNMYVVCUmd4K1lYUlhJdWZsYmNrc3JvYXBDTzhyQ1FUQ1FMQ3RjL0tHWUgwVTJuKzRES29ody9va1RVRUo1c1U1ZWhSaWtyb0Y3NUNSMllsckZTL0hmeDBpUkFHU2FJMzV1bjdGVm8wZlBrM21IdUlBZzFDRUxoV3lIKzJ6ZUJsRTRWaXp3OG5RT0VvamdoNzBTUE03bXZoekZsSTNSdk10MGUzM3JyZDc3OXdSVVdMUGNzeldCWHFtRDY2Rk5wMHd6Vkowc1RROFZGcFdxanJlVTVkdnIwVnVLQ1pWa0VwZHN1MGJ5U2lkek9nZHpHMGRiQVcxSVc2bVVVMUc4eVgxZkc3ei9laU16L3l4dlBiVlprU1JYUjl1cnZvWlZVbVROdjdobmdhVUVJVm1Vb1JnNStOK29pbWFLT2VuVmh4Mm5KcS9LbmNXekFkVVhZdTNBR0l1VnJRY0U3QVB1QUxMazZPbVZvOVd4alEwNGFYLzlKWXlpTWo0ZTVteElaMDJhZzc5YUVFZlJucUlZS3grMUZZOEkzWkJYc1J4VzQ3NmEvOVNkSHczRnFVbFN0ZWZ3QWFra2Z0UWlDak80ZU1mRHZ6MGllTFlhSUtBcm1aUFVSNURqQ1d0VEZGWDB4bjZwVGNJaStSS09ZVG5FZHZWQXVSN2dCZjJVUk5UZDdKS0UrM2wwOXFxaTRUUVdibEFaYjF1Z3lua0V4UFMzZko2UVNvd3NraTJRT3p4SFpMaHhFUUlEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVSFBYb2hnNzVUbFRyUWwvcURHOERhR1JWL29nd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCU0lqRlpKQk0wU0E1cWRTMWFUaENMbnNBR2RqVEFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUZaSDhjUVZPWEkzdHZtWS9qMUpUT0lLMVZPdHpnWVZCVU5hNHRZTllFaDFxRm9ONWZKajZFRWNlSnRmTmVIQW11RUVPWis1UWdOemVjWjdzYXJlcDZxeUF3TkZkUm8xb2pRRHQwTWliY0pkb0xkbWszems0ejZBTmNhTkZPZWJuRjdqajQvaXZKU0Z0UTNHMUNKMEk4Ry9uOFJYdjFtVms0dEhwd0JNOWhxeFErTGswOENEa0xka0p5bllQck1tS1Zrd2NrQUhHejFnOGllL2xOUWNYSmM4VmpwWUhwZHZLWkJLSVUzVmx2Z3RxQy81MnR3aHpoQkFuenN0NlJHZzB2RG0yRk8rcWJDTTR3WEZhZnI5TXhlb1NjN0FjNDJodFU5R05vcVlYenZtTWtFOEIrQ2FaT1dycjRyZkhXY21laVBDcUxaK1pua2dDbkh1ZjM5L2R4R1NFRDU3ekt2czFSRTZPMlNicHdQaDdoZk1nM2FFaWZxaVlwNXZoVHhsanBpSXgyYmhMc2FDTE9IcGlFSERJdkpEazI0elZpM3RCOUxaQUVUcmFtMm9oRGJvcFlqdWhCa1JNTW9sbDFna3JIeFFLMnpBbmRCUXM4eDl6ZDdEdnBUQlVIM2s2QzBXN1ZoN09lTHNMRDRrWkVLbkdJU2NseE5TMjROazFXN0tpcXBmYkhPTWNzL3A1L1crWmNyN0pDZ05Tank5KzJ6MWx3c01nRXNJNnZOSk40V1NibjZXNy9EM0JpcDAxdW5RenR1UnRQMmJEUjNjZ3Y3UHdhaklDb2lkT0x6NFNreWhTV2ZiR2xEOVZQbG9lQytTc2poR2plMTVxTE5MME9vcjJIZHVHOXVkTkMyRXB3UUVsL0dsTjNKL1dlS1RrS2V6MUd5Q0NUZitLdHRYPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGNVRDQ0E4MmdBd0lCQWdJSVhVNTQvd1lPY2k0d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakF6TVRZeE1qSXdOVFZhRncwek5ERXlNekV4TWpJd05UVmFNSUdITVFzd0NRWURWUVFHRXdKVFJURW9NQ1lHQTFVRUNnd2ZVM1psYm5OcllTQklZVzVrWld4elltRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNREEzTnpnMk1qRTVNRGNHQTFVRUF3d3dVM1psYm5OcllTQklZVzVrWld4elltRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1NCRFFTQjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUFsTTRQYXZPM05tMTdIYkZBaGVlUjMybGtHSU15Q09sMStJc1FjNi9UOVgzdDVCcEVxYWpFZEJVTU5tV2xMT0QxR0lHRGQwbVZvV1cySGd2RU5nMitqMmE1Rnd5eWNBU2RCVE11M1hxN2VnbEIwNzB3SUllR0pCQnFOU0dISEx2N0RtQUs3cjl4S1gwaUlDSzAzalo1RlFmZTVsV0tleTlWZjdTcFpRVDRseVh1Q1ZOcFB5MHhpQjJhcC8rNnR0aE53a25XZXlkZmU5cVQ1bkxFS1NMNW1wWkE2azYvOW1VNExhMU9IK0VZQnQwclpPVmZmSXN4K0NCc0VEWW10ODVOMk1zd2lMK1hrTXpVaDBIUGw4Nlh3RGZRZUJZVVNORmV2aWh4MXRwWmtBOWgyRTU1eENPNkE4UmJjemM3dVpBWE1zcUp1Vm9xOWJJam4wWW1sMmROZUNHUTBaeTZxVmV6NTFZK3lYZ0dSajlsM0l0RDZVTm42bFVNWFBvdWtGSEhRSm92SWcwa3RSYVFNZCsvZ2dFcGY1bUV6UGR2ZlVXZjZ3cVZnWG1JdFZPcEExUEF4K0xQdmQvUkFjUVdiZUJUSVV5NW5PUHNwZ09ZTGZLR1BhQTdyclUzM1V5aUJjU0tYOCt4K0U1aHBEOGlKdXM4Ym92eGpzZVFFRmtCZ0FaV3ZXTGZIdUJkSU9oTXFKRC9UV0QrUG5SUTVzeXhGYkUyMDZHaDRwSU1MS1hSdEVnbC9hWkFXM0NUM1EwalAzQzNEY0hRSCtobjU3RmJuYmxaNHUvczFaVUxRdExuRE55OXBaWTBJL09EZDI1RGI4K2hTNUZYL3RIMDYzWVFYTXFsNDRGNXNQdTRKWERXcHF6RUwwdzc5VXNJalZabFo0Sm5qdjdUenZkZG56MENBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGSWlNVmtrRXpSSURtcDFMVnBPRUl1ZXdBWjJOTUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVVo0cTZzdXBJSEhyMU8yZzNKM0lHNjVGankxTXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUUV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUI2cTdZMHkvMmZrd2t6U2lGNFZPMFlKQ0tBUlZEV1FOOWRCSlk4UlFWSDFXNTd6Z2NRbDBXNHl2SndZNHVWRlBWTlJjVlVYbC94ajZ2WDd3cjMySFBVS2ZIR0srUEdKNjl2MVErWHRvL3kzR3M1VjFIQmordS80dW1OOS9sZ3FwcDNKcm9DK2k0N1o1VEtoajRmZk4vNC9pTkt2dklUcWtkQldlcVVGRWRNdHBla1lPU0NtMW1NSExOUGpsQ3dVRys5eDN6T3FLS1ZHYUVMUUU2Wm1uYXVEa2tVcGEvUW5XMWsycElLNkIrdHNZVG1qZmhxSEtldzlnZ3Z5NjZmSnVIa0lsRjRKNU9JYWFDVndUSE81M2xQM203d1dJdU9yak5McUtpRmRQVkFFUkkrc3RDb2pSTjRLRTAwb01hSThXd1J1Q0Nld2JJK0JYcHRSWFlQbzV5Q0FCUmpXWHJzY0hkVmNWaVVkeVV5WHpjVlF3amdkNnhkTjE1cVRJOVYyWEhvaU5IODBlblkyRTVmL3FsN2xuNThHbDNBU09vYUk5a2RuaUV6b2pLaG9kSmhRakRRWEZ0R2pYT0RiSVBpTGM0ZXluYjc1Y1hLS29TM2p6Y1ZtSEp2NkxJamVJd0dXSjF2SGs2YWdPSVM5NDBOU0xoQjlvcnVGVy9WN29pWk5VQklIZUt4Rjc0UzlhWWVFdkY3dGlDZTJJTDdIU1hCYmxuclczdCtYaGxEZ2Fqdk1aQVFGampocUYyMUJrd3dhUHJYOXlWYy80S004UHpLVy96UWZQZURFK3JFWjFtV1dXaUpOQWY2aTFuQzlNOFhiQjdHYVRRM0lMTUtLaTN0NVE5K3NHNVU0cEM3VnUyWk9LMnRzbVJSSGtTSDlydHQ0NHZ6eEp3TnNkQnJWdz09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPlNtRm5JSE5wWjI1bGNtRnlJR1J2YTNWdFpXNTBaWFFnSWtiRHRuSnp3NlJzYW01cGJtZHpZWFowWVd3aUlHMWxaQ0IwY21GdWMyRnJkR2x2Ym5OdWRXMXRaWElnT1RJeU1qRXhOVFUxTnpRME16UTVOakl4TXk0PTwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVEwZEpJRk4yWlhKcFoyVWdRVUlnWENzZ1JHRnNZU0JGYm1WeVoya3NibUZ0WlQxRVlXeGhJRVZ1WlhKbmFTeHpaWEpwWVd4T2RXMWlaWEk5TlRVMk16TTNNakU1TVN4dlBWTjNaV1JpWVc1cklFRkNJQ2h3ZFdKc0tTeGpQVk5GPC9uYW1lPjxub25jZT5FeGkrQmRPakpjTE9DQllGUTdKbFlEbkVMajQ9PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+UkdGc1lTQkZibVZ5WjJrPTwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHlNUzR3PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlFVNUVVazlKUkE9PTwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVEE9PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+RFh3YWkwaU82LzBsMkhtNWVlbVpRdHhYMjdrPTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5BbGxvd0ZpbmdlcnByaW50PC90eXBlPjx2YWx1ZT55ZXM8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+YXV0by1zdGFydC10b2tlbjwvdG9rZW4+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==


Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHrAoBAKCCB6UwggehBgkrBgEFBQcwAQEEggeSMIIHjjCCATehgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAyMTAzMTIxMzI4MDRaMFwwWjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFFVE5C58uLPfICg573gLrEDjzXckBBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iAIIXGu/6GD401KAABgPMjAyMTAzMTIxMzI4MDRaoQIwAKE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCB1FIZHuKRJ9KhgK+yIyJZpQRDffV9jzfOH5tRJFd8wTTANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAQ68u6570Tf9BclOROzBMaXC0BTMLCiMk8CEtq+exc2Pda4udnfCwQ6L6q4KgQf3iOqXsMvBdIQOByc2CCAvwe4Ij12OYZJUOmnjs55sAR8naJunqK4pNSYVLAU3dIDEMHm+ZEX9F9VEStWjiYrjg3f4AgKDYhJuZOY6R/WniAt4vpIqyfqijvxoEKKs9NuX6+UGVRyMsH5ewxCKV2YYp/IMJW9ekG5oRwag2DhAglWo0zXE/G29qCDTd6v2ukYRpM4TyBs8sqhE6/i483bI6t6ZxjI6jR2VwrULdGQxHsZvTC/Rz+GrovrNNDhshHZ/vm8cFpSsCsAO+gBbU2ZTq0aCCBTswggU3MIIFMzCCAxugAwIBAgIINp3uz62f3v0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIwMTEwODIzMDAwMFoXDTIxMDUwOTIxNTk1OVowgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAK+MVRRfypDstDqpMnTn1o82sxZgNqwUyoOc1PsuuqJcuMw7yAVxzAbP7+qso1ypzqBeqcWfeh0anEYZHqEETUrB2citp6QjhssufvHMPi6Lasq/+OCsuLC3M3ISzBdpdLUpVNesu5WAO7n0GidWDqVL47lXB3NnCX9YjXv8wjcZLMlbyHq2fj09iyaX5cgsb7IDsri/I0mqkoWpDe5wwOk7ekaMf9n+80/i4khl+Bp5rRGTWxyb4z3efsm7oOpVt0/wONORozg28ALXe9P32Iiw7fL4bkXoM+GKskkoP20kCXF1ltTYV+Yc7z0nmml+0H1nyNxp/cxqmjKCl0wKJdMCAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iDAdBgNVHQ4EFgQU7HvPEwQRqsv6oq6kZ2KxSxpkTa8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAGWoplcjkhtGO7OXB6RS5memO/9D2HuGzZ2FQQq8DzbaW/9JQ2YVA9fYeyREVvuZytstXXG1mT412io/rxAGeD3DCmz+15w3Gax07RAckgBag1ACVPkK6T1d1hOcQ/BOtoSY8oon4i5koXWgjnx9eyrK3m/WRImgrEPR2S7Kxy98pTrsqh2ckwpDQflR/jMdJu1NAgfnFGPW4aDpEAcUf8/SYc2cOlzsKc3ZaOFqxb72hDNsOwKKYi9eKrSzX1yvr/0TW+bZd4PRiv235XbZMJbHI1YqIPpefneeC5FbpZm1RxqUSu+OXjYECwE/ZAIepgEZlrCQAXauKHAD/9nCS5/37AAPHWaV6VR9662QLhAOdUVcfykj8ue6gnUlHwoRtnojZQU4xgk8DGym+cK9ZsfUCrrQ27ivEHWjiMFIQLXmFpwYMHh8gO2yVaWcrImbPGtQa0Jqq/6WBny++2erz8Wqysc/NHoyFqcLBGtdPg1FCNKndA7qYJ7dJBssYvVxsfJxHuAYbqlZGjS2Avwzk3PN6L5Fxv+jYlNjxn2foOW6/2M0+OpO/RkeC8ud4Cg9zxClHYH7Jqctxa9Ov2aR5vp0ioqB/or0PHJ2ryFmgQPDOoikEU5SYdIVqLe3alZQtPEWVMppBA8NuX7vO+0f0+TX8GCbD/4lWbjd2hRriZjc




      

    

		2021-03-12 14:11:40.224383 UTC ±9 ms		2021-03-12 13:38:25.998302 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to tobbefredin@gmail.com was opened.
      

    

		2021-03-12 14:53:33.358245 UTC ±5 ms		2021-03-12 14:38:28.94709 UTC		
      94.254.3.69
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18362
      
    		
      
        The party Ulrika Liljeberg (UL) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-03-12 15:03:35.569766 UTC ±7 ms		2021-03-12 14:38:28.94709 UTC		
      94.254.3.69
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18362
      
    		
      
        The signatory Ulrika Liljeberg (UL) changed the text in the text field “ID number” from 
  blank
 to 
  “6905206980”
.
      

    

		2021-03-12 15:03:35.569766 UTC ±7 ms		2021-03-12 14:38:28.94709 UTC		
      94.254.3.69
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18362
      
    		
      
        The signatory Ulrika Liljeberg (UL) signed in the signature box “Signatur 3”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		3		0.143		0.252




      

    

		2021-03-12 15:03:52.723256 UTC ±7 ms		2021-03-12 14:38:28.94709 UTC		
      94.254.3.69
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18362
      
    		
      
        The document was signed by Ulrika Liljeberg (UL) using SwedishBankID through CGI as the authentication method. 




The text signed in the SwedishBankID client was:


Jag signerar dokumentet "Försäljningsavtal" med transaktionsnummer 9222115557443496213.






Data returned from CGI:
  
Name: Ulrika Margareta Liljeberg
  
ID number: 
  196905206980

  
IP: 94.254.3.69














Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPlY1WnFuQXBSbVpuZE5HRFoyNWxWNVlDNzRZOVlYMTNtWkovWnZDS2NQU1E9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5VWnJIbmxQSXhYTzZ3VEN4NDFBUXg2TmZhMndhWTJtdm5ZdmpFcXE0WDB3PTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5IcFlQeEl3ZFVaWFhYaVRpTGdnWkM5VVZQVTB6eGtaRkhjbHpuNHFRUS9CeWtMcUl0TU5hYis3WWpxTHJyMUpzUzlXZklaNUhUdDVJRjgrdzNVYzdPMnArSU1JT2lCcGI1MzFkUUpqa01EbnVoNWc1cUphTnFDdy9lQW0rRzVaMjQwSFFmbUY0Wis2eGFPSGl4R0RvaGI2RU9SaFRQcGhJWURrR0dtU3NhT3BNUE5nd0d1emVwUnh4VjZLKzlPKzBjKzFybkhIM1JNZk1wNWhpb1ppaVVKOVNKVytkK1N2WE5za2FhRXBZR1B3N1c2a09ISE90V2t1Y3dNaW5vdXhBQlNZTm5BekY2K2wrY1pIWDVMS1VlQStXRm54ZnZObXpEdkxOWEt5WndhM3JiSFc3QThHNmQwRzJoYnZWRVp1QnVMb2NiWEpXN1dYOUZ5aHFCRE83UUE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGb1RDQ0E0bWdBd0lCQWdJSVhEbTFHNThFdEZzd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1pFeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TURjM09EWXlNVU13UVFZRFZRUURERHBUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEl3TURFeU1qSXpNREF3TUZvWERUSTFNREV5TVRJeU5UazFPVm93Z2VZeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1SSXdFQVlEVlFRRURBbE1hV3hxWldKbGNtY3hHVEFYQmdOVkJDb01FRlZzY21scllTQk5ZWEpuWVhKbGRHRXhGVEFUQmdOVkJBVVREREU1Tmprd05USXdOams0TURGQ01FQUdBMVVFS1F3NUtESXdNREV5TXlBeE1pNHlNeWtnVld4eWFXdGhJRTFoY21kaGNtVjBZU0JNYVd4cVpXSmxjbWNnTFNCTmIySnBiSFFnUW1GdWEwbEVNU013SVFZRFZRUUREQnBWYkhKcGEyRWdUV0Z5WjJGeVpYUmhJRXhwYkdwbFltVnlaekNDQVNJd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUJCUUFEZ2dFUEFEQ0NBUW9DZ2dFQkFNNDMvMWVKRUFjRmtZRkR2WmZMMWFLNFIwcUVvYmxZdG5QYlpWZTlsSHdpMmpKNUU0cE9IS0pJclpaaHZhWHdvVXJnUWNvVm9meXhmdzR1TnE4TGpyK1Q2L2ljbkdQNUxxOE5Fb1hlMXNQVi93MHdEZkpQZ24rNE1CYkhhQ09hWW00djVkSkZnMnVzRG40R3JualhiUWhkc2Qya2JGUng1alJNT21XOVlxVXNGK2h2dnZtamNMa3YvdkFBTE5nMUhaVE5JMGFiYnJNMi9Ic2pGSEpaK3NVaDhZUzlaNFAyQzh2bm93U3dkT0xnL3orVVhXOVBwK0hOV0EvaDFLaU9CWGZaaEplblBYbUp1QW56eUxKRDBWR05BQmpSSWlPa3RqVzY0UmZVaE1VeXhRMHdyTFVMOXhodFQxaWR4MXVFeXhTMzdOOWRuRDFacnNXQ0JaaDhLRTBDQXdFQUFhT0JwVENCb2pBN0JnZ3JCZ0VGQlFjQkFRUXZNQzB3S3dZSUt3WUJCUVVITUFHR0gyaDBkSEE2THk5dlkzTndMbkpsZG05allYUnBiMjV6ZEdGMGRYTXVjMlV3RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFVd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ1pBTUI4R0ExVWRJd1FZTUJhQUZCejE2SVlPK1U1VTYwSmY2Z3h2QTJoa1ZmNklNQjBHQTFVZERnUVdCQlMyQlFPWCtZcjFOODZKdmtWYyt3L0VXRENqMVRBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRc0ZBQU9DQWdFQWVhaEMyME9QbGtTMlVXbk9IWUhMVFJ1MVZXL2ppQmF3blVCUngxUGlISFJGYXVwaSt0TWtzdXlyVld2K0FyTlpTeExVL3F0SFlIaW0yYk0yYk9vc1VwRG5YNnBWSFZsN1g0eFRyMTJFb2FDa1pualpVTnN2R2NiWkdZMU9QdFI0M2xsT1RVcktSNlVuN1loajFsUFNobmJ1V3BqR3FoK0wrUFYzTmNuem1vc1RWVFVNZVQ0TUs4aFlDc29QNEVzVjdvOWpxUU9ydmVuZEFtdUxSNWk0Zlk2VGJubXRVZzNxUXd5TFhWZjBocUtDcmVGekh6cHZVTHlvMk5EMExKUy9ya291emdRTW16WFp6SVA5YlA3Wi9oc3pZWm9XN3hmVUxKWTNIUG9lZDdialZRaEZQblM1TCsvVkJwZjkrcStvVldreTQ0MGltZWhNcXE2V1Zib2Y2QWFLRnkyMDRJY3dDc3Zma3ZCeHZKMVNFNVVJb1FQT0RNQXhid09ieXB2SUM2SGNaZEM3U2VSblhrZHVhUmNkYkxOdkVVTVBYUkxLd3Fmb3pSM3R2dTJrM2tDOSt2bVN0dkUrczR5bkR5MlRic3lYbzVtMlFiMld6aXBBVThhYVFyZncvUUkwRWZZMWdWRjZHWG1QVTBRSVBBMVFXZnN2YTNQV0hjOVhRamFxcUIxcHJPVkU4YW5WaEQ2dkFaL0tBd3hjdXAzSUpSRUZHRCtaSUdBVGwxbkdGSzg2S3V6UTZ2RlVDZnNoQytacWltRGRaNVlsZ2Q5RlU3UTNWM0Y4dlRRbTR1Vm5Tb3JaZjEyWFd0RTlHbG1RMkg4QklZSmZNYm1VREJueFpUT3NDQlB0QXpKWkZtK3RwZy9CcitvMUh1T2Joc0djU0FMUUZxU0gvVVovbXZzPTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJR0ZEQ0NBL3lnQXdJQkFnSUlmTXo3Si9Ody9TOHdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd2dZY3hDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVNnd0pnWURWUVFLREI5VGRtVnVjMnRoSUVoaGJtUmxiSE5pWVc1clpXNGdRVUlnS0hCMVltd3BNUk13RVFZRFZRUUZFd28xTURJd01EYzNPRFl5TVRrd053WURWUVFERERCVGRtVnVjMnRoSUVoaGJtUmxiSE5pWVc1clpXNGdRVUlnS0hCMVltd3BJRU5CSUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdIaGNOTVRJd016RTJNVE13T1RFM1doY05NelF4TWpBeE1UTXdPVEUzV2pDQmtURUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4S0RBbUJnTlZCQW9NSDFOMlpXNXphMkVnU0dGdVpHVnNjMkpoYm10bGJpQkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBd056YzROakl4UXpCQkJnTlZCQU1NT2xOMlpXNXphMkVnU0dGdVpHVnNjMkpoYm10bGJpQkJRaUFvY0hWaWJDa2dRM1Z6ZEc5dFpYSWdRMEV6SUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdnZ0lpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElDRHdBd2dnSUtBb0lDQVFDYWtPbWNhZTVqNU9KNDdzem81dVFoZDYyc1JzYUc1NzZqNDEzQ3VJMUo1L1NWcWZqN0xxNXRCeDZOejF0eHVnK0N6cTY5ZTN3MTZoamJrRFhlb2lSbVBQdU9jS2lhVVdhUWpsOGNpdTVtZGhRTVFYZVJRa09zTWxjTGFVQlJneCtZWFJYSXVmbGJja3Nyb2FwQ084ckNRVENRTEN0Yy9LR1lIMFUybis0REtvaHcvb2tUVUVKNXNVNWVoUmlrcm9GNzVDUjJZbHJGUy9IZngwaVJBR1NhSTM1dW43RlZvMGZQazNtSHVJQWcxQ0VMaFd5SCsyemVCbEU0Vml6dzhuUU9Fb2pnaDcwU1BNN212aHpGbEkzUnZNdDBlMzNycmQ3Nzl3UlVXTFBjc3pXQlhxbUQ2NkZOcDB3elZKMHNUUThWRnBXcWpyZVU1ZHZyMFZ1S0NaVmtFcGRzdTBieVNpZHpPZ2R6RzBkYkFXMUlXNm1VVTFHOHlYMWZHN3ovZWlNei95eHZQYlZaa1NSWFI5dXJ2b1pWVW1UTnY3aG5nYVVFSVZtVW9SZzUrTitvaW1hS09lblZoeDJuSnEvS25jV3pBZFVYWXUzQUdJdVZyUWNFN0FQdUFMTGs2T21WbzlXeGpRMDRhWC85Sll5aU1qNGU1bXhJWjAyYWc3OWFFRWZSbnFJWUt4KzFGWThJM1pCWHNSeFc0NzZhLzlTZEh3M0ZxVWxTdGVmd0Fha2tmdFFpQ2pPNGVNZkR2ejBpZUxZYUlLQXJtWlBVUjVEakNXdFRGRlgweG42cFRjSWkrUktPWVRuRWR2VkF1UjdnQmYyVVJOVGQ3SktFKzNsMDlxcWk0VFFXYmxBWmIxdWd5bmtFeFBTM2ZKNlFTb3dza2kyUU96eEhaTGh4RVFJREFRQUJvM2d3ZGpBZEJnTlZIUTRFRmdRVUhQWG9oZzc1VGxUclFsL3FERzhEYUdSVi9vZ3dEd1lEVlIwVEFRSC9CQVV3QXdFQi96QWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlNJakZaSkJNMFNBNXFkUzFhVGhDTG5zQUdkalRBVEJnTlZIU0FFRERBS01BZ0dCaXFGY0U0QkJUQU9CZ05WSFE4QkFmOEVCQU1DQVFZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUFEZ2dJQkFGWkg4Y1FWT1hJM3R2bVkvajFKVE9JSzFWT3R6Z1lWQlVOYTR0WU5ZRWgxcUZvTjVmSmo2RUVjZUp0Zk5lSEFtdUVFT1orNVFnTnplY1o3c2FyZXA2cXlBd05GZFJvMW9qUUR0ME1pYmNKZG9MZG1rM3prNHo2QU5jYU5GT2VibkY3amo0L2l2SlNGdFEzRzFDSjBJOEcvbjhSWHYxbVZrNHRIcHdCTTlocXhRK0xrMDhDRGtMZGtKeW5ZUHJNbUtWa3dja0FIR3oxZzhpZS9sTlFjWEpjOFZqcFlIcGR2S1pCS0lVM1Zsdmd0cUMvNTJ0d2h6aEJBbnpzdDZSR2cwdkRtMkZPK3FiQ000d1hGYWZyOU14ZW9TYzdBYzQyaHRVOUdOb3FZWHp2bU1rRThCK0NhWk9XcnI0cmZIV2NtZWlQQ3FMWitabmtnQ25IdWYzOS9keEdTRUQ1N3pLdnMxUkU2TzJTYnB3UGg3aGZNZzNhRWlmcWlZcDV2aFR4bGpwaUl4MmJoTHNhQ0xPSHBpRUhESXZKRGsyNHpWaTN0QjlMWkFFVHJhbTJvaERib3BZanVoQmtSTU1vbGwxZ2tySHhRSzJ6QW5kQlFzOHg5emQ3RHZwVEJVSDNrNkMwVzdWaDdPZUxzTEQ0a1pFS25HSVNjbHhOUzI0TmsxVzdLaXFwZmJIT01jcy9wNS9XK1pjcjdKQ2dOU2p5OSsyejFsd3NNZ0VzSTZ2TkpONFdTYm42VzcvRDNCaXAwMXVuUXp0dVJ0UDJiRFIzY2d2N1B3YWpJQ29pZE9MejRTa3loU1dmYkdsRDlWUGxvZUMrU3NqaEdqZTE1cUxOTDBPb3IySGR1Rzl1ZE5DMkVwd1FFbC9HbE4zSi9XZUtUa0tlejFHeUNDVGYrS3R0WDwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRjVUQ0NBODJnQXdJQkFnSUlYVTU0L3dZT2NpNHdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RWtNQ0lHQTFVRUNnd2JSbWx1WVc1emFXVnNiQ0JKUkMxVVpXdHVhV3NnUWtsRUlFRkNNUjh3SFFZRFZRUUxEQlpDWVc1clNVUWdUV1Z0WW1WeUlFSmhibXR6SUVOQk1Sb3dHQVlEVlFRRERCRkNZVzVyU1VRZ1VtOXZkQ0JEUVNCMk1UQWVGdzB4TWpBek1UWXhNakl3TlRWYUZ3MHpOREV5TXpFeE1qSXdOVFZhTUlHSE1Rc3dDUVlEVlFRR0V3SlRSVEVvTUNZR0ExVUVDZ3dmVTNabGJuTnJZU0JJWVc1a1pXeHpZbUZ1YTJWdUlFRkNJQ2h3ZFdKc0tURVRNQkVHQTFVRUJSTUtOVEF5TURBM056ZzJNakU1TURjR0ExVUVBd3d3VTNabGJuTnJZU0JJWVc1a1pXeHpZbUZ1YTJWdUlFRkNJQ2h3ZFdKc0tTQkRRU0IyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBbE00UGF2TzNObTE3SGJGQWhlZVIzMmxrR0lNeUNPbDErSXNRYzYvVDlYM3Q1QnBFcWFqRWRCVU1ObVdsTE9EMUdJR0RkMG1Wb1dXMkhndkVOZzIrajJhNUZ3eXljQVNkQlRNdTNYcTdlZ2xCMDcwd0lJZUdKQkJxTlNHSEhMdjdEbUFLN3I5eEtYMGlJQ0swM2paNUZRZmU1bFdLZXk5VmY3U3BaUVQ0bHlYdUNWTnBQeTB4aUIyYXAvKzZ0dGhOd2tuV2V5ZGZlOXFUNW5MRUtTTDVtcFpBNms2LzltVTRMYTFPSCtFWUJ0MHJaT1ZmZklzeCtDQnNFRFltdDg1TjJNc3dpTCtYa016VWgwSFBsODZYd0RmUWVCWVVTTkZldmloeDF0cFprQTloMkU1NXhDTzZBOFJiY3pjN3VaQVhNc3FKdVZvcTliSWpuMFltbDJkTmVDR1EwWnk2cVZlejUxWSt5WGdHUmo5bDNJdEQ2VU5uNmxVTVhQb3VrRkhIUUpvdklnMGt0UmFRTWQrL2dnRXBmNW1FelBkdmZVV2Y2d3FWZ1htSXRWT3BBMVBBeCtMUHZkL1JBY1FXYmVCVElVeTVuT1BzcGdPWUxmS0dQYUE3cnJVMzNVeWlCY1NLWDgreCtFNWhwRDhpSnVzOGJvdnhqc2VRRUZrQmdBWld2V0xmSHVCZElPaE1xSkQvVFdEK1BuUlE1c3l4RmJFMjA2R2g0cElNTEtYUnRFZ2wvYVpBVzNDVDNRMGpQM0MzRGNIUUgraG41N0ZibmJsWjR1L3MxWlVMUXRMbkROeTlwWlkwSS9PRGQyNURiOCtoUzVGWC90SDA2M1lRWE1xbDQ0RjVzUHU0SlhEV3BxekVMMHc3OVVzSWpWWmxaNEpuanY3VHp2ZGRuejBDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRklpTVZra0V6UklEbXAxTFZwT0VJdWV3QVoyTk1BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVaNHE2c3VwSUhIcjFPMmczSjNJRzY1Rmp5MU13RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFFd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFCNnE3WTB5LzJma3drelNpRjRWTzBZSkNLQVJWRFdRTjlkQkpZOFJRVkgxVzU3emdjUWwwVzR5dkp3WTR1VkZQVk5SY1ZVWGwveGo2dlg3d3IzMkhQVUtmSEdLK1BHSjY5djFRK1h0by95M0dzNVYxSEJqK3UvNHVtTjkvbGdxcHAzSnJvQytpNDdaNVRLaGo0ZmZOLzQvaU5LdnZJVHFrZEJXZXFVRkVkTXRwZWtZT1NDbTFtTUhMTlBqbEN3VUcrOXgzek9xS0tWR2FFTFFFNlptbmF1RGtrVXBhL1FuVzFrMnBJSzZCK3RzWVRtamZocUhLZXc5Z2d2eTY2Zkp1SGtJbEY0SjVPSWFhQ1Z3VEhPNTNsUDNtN3dXSXVPcmpOTHFLaUZkUFZBRVJJK3N0Q29qUk40S0UwMG9NYUk4V3dSdUNDZXdiSStCWHB0UlhZUG81eUNBQlJqV1hyc2NIZFZjVmlVZHlVeVh6Y1ZRd2pnZDZ4ZE4xNXFUSTlWMlhIb2lOSDgwZW5ZMkU1Zi9xbDdsbjU4R2wzQVNPb2FJOWtkbmlFem9qS2hvZEpoUWpEUVhGdEdqWE9EYklQaUxjNGV5bmI3NWNYS0tvUzNqemNWbUhKdjZMSWplSXdHV0oxdkhrNmFnT0lTOTQwTlNMaEI5b3J1RlcvVjdvaVpOVUJJSGVLeEY3NFM5YVllRXZGN3RpQ2UySUw3SFNYQmJsbnJXM3QrWGhsRGdhanZNWkFRRmpqaHFGMjFCa3d3YVByWDl5VmMvNEtNOFB6S1cvelFmUGVERStyRVoxbVdXV2lKTkFmNmkxbkM5TThYYkI3R2FUUTNJTE1LS2kzdDVROStzRzVVNHBDN1Z1MlpPSzJ0c21SUkhrU0g5cnR0NDR2enhKd05zZEJyVnc9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5TbUZuSUhOcFoyNWxjbUZ5SUdSdmEzVnRaVzUwWlhRZ0lrYkR0bkp6dzZSc2FtNXBibWR6WVhaMFlXd2lJRzFsWkNCMGNtRnVjMkZyZEdsdmJuTnVkVzF0WlhJZ09USXlNakV4TlRVMU56UTBNelE1TmpJeE15ND08L3VzclZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlRMGRKSUZOMlpYSnBaMlVnUVVJZ1hDc2dSR0ZzWVNCRmJtVnlaMmtzYm1GdFpUMUVZV3hoSUVWdVpYSm5hU3h6WlhKcFlXeE9kVzFpWlhJOU5UVTJNek0zTWpFNU1TeHZQVk4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLU3hqUFZORjwvbmFtZT48bm9uY2U+djNWb3pvbVRLdTNtc1hQZ1VOV1ZtVm1NdGRzPTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlJHRnNZU0JGYm1WeVoyaz08L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR5TVM0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5TVTlUPC90eXBlPjxkZXZpY2VJbmZvPk1UUXVOQT09PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+SnlpR0VsTWFJWE1pTHFmQnZIMlBoOTVNUWRzPTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5BbGxvd0ZpbmdlcnByaW50PC90eXBlPjx2YWx1ZT55ZXM8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+dG9rZW4tbm90LXVzZWQ8L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=


Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHrAoBAKCCB6UwggehBgkrBgEFBQcwAQEEggeSMIIHjjCCATehgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAyMTAzMTIxNTAzNTNaMFwwWjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFFVE5C58uLPfICg573gLrEDjzXckBBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iAIIXDm1G58EtFuAABgPMjAyMTAzMTIxNTAzNTNaoQIwAKE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCBiNML9uueWMFgMSkP9sNstx8PrtBNiHJFjjKm0GMU7azANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAmiiKU8+mFf7+q8gaxiGNOl1JZ+oQi/Lu+mFxLZUf+ujOUCzyrM+pM/+ZFpzRe++CeveEw+gLnA/ie+p+hC6g7gHuGl/yiJghN8yDEe+bDUNiS4sY/dmALMeAjG2RV2mz+Zn4C0hxFyGrXcNHNA+wvWzoXCrY/1g118J9bIXHvL29VBUFpp6IVzY8hdf7evJrb9BXOFAblhGtm6XZASoFqRDgceJz6GrUI0CFXgAG2K7ZO6AHKvY/D2fRxRSxYOrjzSBBPavQ4Qn7rimQz3NAqJ7V/J7Mh4AsLTvHukw++WQBuiU/HjArIcm6wsNgzW3MVF0499qLa/+eGLCQ1Yo6hKCCBTswggU3MIIFMzCCAxugAwIBAgIINp3uz62f3v0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIwMTEwODIzMDAwMFoXDTIxMDUwOTIxNTk1OVowgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAK+MVRRfypDstDqpMnTn1o82sxZgNqwUyoOc1PsuuqJcuMw7yAVxzAbP7+qso1ypzqBeqcWfeh0anEYZHqEETUrB2citp6QjhssufvHMPi6Lasq/+OCsuLC3M3ISzBdpdLUpVNesu5WAO7n0GidWDqVL47lXB3NnCX9YjXv8wjcZLMlbyHq2fj09iyaX5cgsb7IDsri/I0mqkoWpDe5wwOk7ekaMf9n+80/i4khl+Bp5rRGTWxyb4z3efsm7oOpVt0/wONORozg28ALXe9P32Iiw7fL4bkXoM+GKskkoP20kCXF1ltTYV+Yc7z0nmml+0H1nyNxp/cxqmjKCl0wKJdMCAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iDAdBgNVHQ4EFgQU7HvPEwQRqsv6oq6kZ2KxSxpkTa8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAGWoplcjkhtGO7OXB6RS5memO/9D2HuGzZ2FQQq8DzbaW/9JQ2YVA9fYeyREVvuZytstXXG1mT412io/rxAGeD3DCmz+15w3Gax07RAckgBag1ACVPkK6T1d1hOcQ/BOtoSY8oon4i5koXWgjnx9eyrK3m/WRImgrEPR2S7Kxy98pTrsqh2ckwpDQflR/jMdJu1NAgfnFGPW4aDpEAcUf8/SYc2cOlzsKc3ZaOFqxb72hDNsOwKKYi9eKrSzX1yvr/0TW+bZd4PRiv235XbZMJbHI1YqIPpefneeC5FbpZm1RxqUSu+OXjYECwE/ZAIepgEZlrCQAXauKHAD/9nCS5/37AAPHWaV6VR9662QLhAOdUVcfykj8ue6gnUlHwoRtnojZQU4xgk8DGym+cK9ZsfUCrrQ27ivEHWjiMFIQLXmFpwYMHh8gO2yVaWcrImbPGtQa0Jqq/6WBny++2erz8Wqysc/NHoyFqcLBGtdPg1FCNKndA7qYJ7dJBssYvVxsfJxHuAYbqlZGjS2Avwzk3PN6L5Fxv+jYlNjxn2foOW6/2M0+OpO/RkeC8ud4Cg9zxClHYH7Jqctxa9Ov2aR5vp0ioqB/or0PHJ2ryFmgQPDOoikEU5SYdIVqLe3alZQtPEWVMppBA8NuX7vO+0f0+TX8GCbD/4lWbjd2hRriZjc




      

    

		2021-03-12 17:41:44.672871 UTC ±2 ms		2021-03-12 17:38:36.479782 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to peranders.westling@gmail.com was opened.
      

    

		2021-03-12 17:56:19.061966 UTC ±5 ms		2021-03-12 17:38:36.479782 UTC		
      94.234.38.201
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:85.0) Gecko/20100101 Firefox/85.0
      
    		
      
        The party Gustaf Tapper (GT) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-03-12 17:56:21.681655 UTC ±5 ms		2021-03-12 17:38:36.479782 UTC		
      40.94.89.66
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:85.0) Gecko/20100101 Firefox/85.0
      
    		
      
        The party Gustaf Tapper (GT) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-03-12 18:07:56.103197 UTC ±8 ms		2021-03-12 17:38:36.479782 UTC		
      94.234.38.201
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:85.0) Gecko/20100101 Firefox/85.0
      
    		
      
        The signatory Gustaf Tapper (GT) changed the text in the text field “ID number” from 
  blank
 to 
  “7109224050”
.
      

    

		2021-03-12 18:07:56.103197 UTC ±8 ms		2021-03-12 17:38:36.479782 UTC		
      94.234.38.201
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:85.0) Gecko/20100101 Firefox/85.0
      
    		
      
        The signatory Gustaf Tapper (GT) signed in the signature box “Signatur 5”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		3		0.144		0.443




      

    

		2021-03-12 18:08:34.926209 UTC ±8 ms		2021-03-12 17:38:36.479782 UTC		
      94.234.38.201
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:85.0) Gecko/20100101 Firefox/85.0
      
    		
      
        The document was signed by Gustaf Tapper (GT) using SwedishBankID through CGI as the authentication method. 




The text signed in the SwedishBankID client was:


Jag signerar dokumentet "Försäljningsavtal" med transaktionsnummer 9222115557443496213.






Data returned from CGI:
  
Name: GUSTAF TAPPER
  
ID number: 
  197109224050

  
IP: 94.234.38.201














Signature: 
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Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHkwoBAKCCB4wwggeIBgkrBgEFBQcwAQEEggd5MIIHdTCCATWhgY0wgYoxCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExNDAyBgNVBAMMK1NFQiBDdXN0b21lciBDQTIgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjEwMzEyMTgwODM1WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBQ6FS073uN1K/vYI3JlOlqes//4SwQU0VYwDjdmOa71J0MvtONzgTztF/4CCE3gZZiIUbP3gAAYDzIwMjEwMzEyMTgwODM1WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgrTleBEdmMbzubFlPHVI380ArU8IsRniBZobRJ/CzGU8wDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAKBv3S9qboHUFaI1gO933Ehc9SYDaWB3/szZAuKCTeVlxdkpkUgVWlsLCMxEC+j4sUsxN284qNe5Ktf9R/xqlkxGg+5QneNzJcaWYBs5ayd8AMeIaRfQFlOVDhG7BoqrLPH5i4g78QM7Mo5OKa4OOHU/Sv92t1FmH+uW56+p77m12kc98Z5LHV/S21I92Nae0z0T7LPcqChv1U3w4nUWZXa7v93Yovwe//hrXHGWjOUDkuzwwodVeB1yADKA46nk6Gsc0mO2DjAwgnjEzc+GMwXWx0VXVzodl8J6dz0jbiTruWDDtOwwyMFxUXh/TauqV7yKHup/B2KkVklMKizlbTygggUkMIIFIDCCBRwwggMEoAMCAQICCAxycuqwMQrFMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMH0xCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExJzAlBgNVBAMMHlNFQiBDdXN0b21lciBDQTIgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0yMDExMDgyMzAwMDBaFw0yMTA1MDkyMTU5NTlaMIGKMQswCQYDVQQGEwJTRTEwMC4GA1UECgwnU2thbmRpbmF2aXNrYSBFbnNraWxkYSBCYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMzI5MDgxMTQwMgYDVQQDDCtTRUIgQ3VzdG9tZXIgQ0EyIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAqRGDuGqachJuAm3zLSj3G/jAohJ5sPMCDhJGdjgRCzUMGpWXQuxENdI3s3OzmaCBaD/hN6zuj00405PoMcOfnDxFiDechy8QglZFX1tnnqyeeDh0Xi9E8P3q3jc3wlpWzIIljjsCoOY7sTQepZJWMX62XZIXSPjGMQS5sit0ljisfixF8iwF2v/Z4oy6nIIj4WL8Tp+5PLucyzHiD1AWj9dvlH/ZeZivJjF+x01boKxSAT1SjSF0cYN/vLmbeZzF7Ssk/v6Or5EAlgcmd8qYtlZnUVILtXe762x+T1vfH5nvo6wD2QH5qu6e6dOPK8EqXm6SfczrL4EhdJNiWYprNwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFNFWMA43Zjmu9SdDL7Tjc4E87Rf+MB0GA1UdDgQWBBSBAz/YiWhqST0hVH7W8F8PQqgNXDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAlrHeVNM9Ul3CsYuhM5yY21Gv6sKZfi4K7DuVDRZpmfWXSWoC5JBNyXg4JyyCK45Bh0MPDvpzUHQfl9DFlykBZIAf9S43/qqiOA+BdKq509716YUeIvf6NsR8Zu4KrAGNTNyqOX9zPkPvq5n/aAVJmjP9ESIUIXPjOjf4IvNnBXFdNcMjpjwC28D2mBioy4pfQK6V4eGdJL5EzM1GAEr8JDEjG0G4uzu0rfad7p1C1MiZOc9vK+tLyFgKZw6ukTzYfeBbpfZTaN/pLkXL5scfH/JJe4VeZs38YxLT78pOezwGupGwgCPxkzNchfpp3EaBgdJFub0RwFtvzP9mILSl1z4HO/dID1AAZrBb11YY5KfIcQ8zxFIFaF7UkvrMtFp6BwWETchUugrHpu5gfVsPfZoUYMDK/n5hPlKiY9Q3M65m+UjyLT/p9kxRb9tAjPjzz0B/MPaxwTn3x21ieqtaxIsiQk/jJ02aFve+dVvIuO2se5K8wj/bu2KfZr3t3G8SIdcUlwl9aBB0ray2erYK36f61k+fP/RF8dq3BJbIFInK8TVG2F5ucKAzjaHpnfvL4dtSsH9l3aEbh72AzWR2NtegBI2RhsbzF9v+/B7ZZO2g11G4AHXR3o9OPOJ+ARf8gNyEwAc6wSwQZzqVRJgoEa9296YrX8YaXqOGm+NC21g=




      

    

		2021-03-13 07:12:22.548469 UTC ±10 ms		2021-03-13 06:39:07.392068 UTC		
      84.219.152.176
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
      
    		
      
        The party Bertil Ryss (BR) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-03-13 07:21:51.14976 UTC ±13 ms		2021-03-13 06:39:07.392068 UTC		
      84.219.152.176
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
      
    		
      
        The party Bertil Ryss (BR) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-03-13 07:51:56.642501 UTC ±3 ms		2021-03-13 07:39:08.920981 UTC		
      84.219.152.176
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
      
    		
      
        The signatory Bertil Ryss (BR) changed the text in the text field “ID number” from 
  blank
 to 
  “19500302-7173”
.
      

    

		2021-03-13 07:51:56.642501 UTC ±3 ms		2021-03-13 07:39:08.920981 UTC		
      84.219.152.176
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
      
    		
      
        The signatory Bertil Ryss (BR) signed in the signature box “Signatur 12”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		4		0.144		0.235




      

    

		2021-03-13 07:52:41.387216 UTC ±4 ms		2021-03-13 07:39:08.920981 UTC		
      84.219.152.176
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
      
    		
      
        The document was signed by Bertil Ryss (BR) using SwedishBankID through CGI as the authentication method. 




The text signed in the SwedishBankID client was:


Jag signerar dokumentet "Försäljningsavtal" med transaktionsnummer 9222115557443496213.






Data returned from CGI:
  
Name: BERTIL RYSS
  
ID number: 
  195003027173

  
IP: 84.219.152.176














Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPnpWMmNOOFp4QTdRR2lGby84eXpLT2oxTkM1OWRzWlhqeEM3ZndSWHZtaFE9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT4wYnQzSFFLa3haYUwrbm9uMmR4QnFtdXVaTk5OWFoyYTdmZTJlNnNDWE1RPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5FRkl5b3NCK0pWdHBGY0s2SWxhYy9HSzNTZUJCZHpXd0t6ZUpRSmlBVTFHMGM3QjRRYUJvY0tjS3ZJKzVUQzMxM3hra3UxVHJnWE1MYmFLRE5vNmJvVWJwTnA2Z28yRmpIWXVMeTR6aU5ZY3BSRWE5N0dXdlllUXJMYTZENUJKTGRHMitxWHRNVUJaMG1OWThxMFU5K2tXLytmamI4NzN1ZSsxL3AvQ1ZHSTlHT2ViZWJsQzdUZnozYzk5Z3J4RkNwek92UTdDS2RXeTdWVjI2UVE4V0xHWG5xMFFhaGhMR1I1dmtaRStPc2oraHlCOU5Nck9MSHpZQ3IxQmgwd0J5MXBxejN4SjFqdVVYR1EzSlNqaUUvdEVHaTZhQ1ExSXFhWWFXdS9MdVdiakxQZ2tGS0pEaWE2c0h3cjUwL1M5MzRrYWJKRFRFYy9ZMWhkeFVXY2haZ2c9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGUWpDQ0F5cWdBd0lCQWdJSUZ4eTNDYkoyR0l3d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NakF4TURNeE1qTXdNREF3V2hjTk1qTXhNVEF4TWpJMU9UVTVXakNCckRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVOTUFzR0ExVUVCQXdFVWxsVFV6RVBNQTBHQTFVRUtnd0dRa1ZTVkVsTU1SVXdFd1lEVlFRRkV3d3hPVFV3TURNd01qY3hOek14TXpBeEJnTlZCQ2tNS2lneU1ERXhNREVnTVRJdU1EUXBJRUpGVWxSSlRDQlNXVk5USUMwZ1RXOWlhV3gwSUVKaGJtdEpSREVVTUJJR0ExVUVBd3dMUWtWU1ZFbE1JRkpaVTFNd2dnRWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUJEd0F3Z2dFS0FvSUJBUUNvRjMyVlRoVFMrUWMrVnFFYVVjMnMxMkN4WFhTSXJNeVdYTUZnSHZkbnZPNitQR1Zidkxuc0ltdXNVNWEyaFRRNUFzSnRXclgweGZUVWM1ZG55Sm9OVDVDVDVmRWpCcFN2ZzZmNVhVaFAwRUh5aTVFaWRHZXFSYlE2NVdxUFB3T3ltL1ZKK3lMTUZVZVRReDBTbUlwci92d3o4VlNJY2hmZVMxcEdzcFJIcVhOVXEyRytmWUo5bCtsMXExZXNIMUtRWkpNOUI3M0JOQ0Z6b0dZWDkwK1Fla0tpbE9MQU1OTklHR2c5cHBZSjBzVjRFbzl0UFpkZDA3MWg1R3NXSW1HTjl5Wm9SRmVkcWtlT3Q1UGRHOHpQdTZ6SmJEVksrT0ZXOFAwblR3djFVdzVIaTVrSUp5SzJPWmNvK2x5YWJmd09HbmthdXBlak5raUhoYlY2SHdLSkFnTUJBQUdqZ2FVd2dhSXdPd1lJS3dZQkJRVUhBUUVFTHpBdE1Dc0dDQ3NHQVFVRkJ6QUJoaDlvZEhSd09pOHZiMk56Y0M1eVpYWnZZMkYwYVc5dWMzUmhkSFZ6TG5ObE1CTUdBMVVkSUFRTU1Bb3dDQVlHS29Wd1RnRUZNQTRHQTFVZER3RUIvd1FFQXdJR1FEQWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlIzcEFqV3JyMTBJL2dEdzlmWlhtajRJRzNDTWpBZEJnTlZIUTRFRmdRVVdaT0pMYTZYWlN4dDNBLzgzNit0UUlIT1MzZ3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVMQlFBRGdnSUJBQXZFVzRldEVvMG8wRm40UnJlNHV2QXg2UzVtNkpHRVVURlM2K05DQkJ6REY5REFGTmlrWFBTVkQ1SUd6MDkyNEsrejYwejQ1UjJCNWxya1FFWkx5WWo1QXBhUW5rMnNUYlpMYVg2WXRySjNwY0cwRE9XRzdXVGpDa0hCamI4T1JiMHk3UTM4cTZMV3lrVXBsNTIvaWhKdk0zdE1WVlc5a0ZKdXFnMlpRVkxwWVNocG1kUFVweG9UVFBhanFJalkxV1FhNnVXdFMydUtlSGtPOHhlaDBXc21EdVh3R1RFV0dYdFFtZlc2Y09odFF4YUtyNGZZS3hEZ2FwVkY3MVpoeTZMMG5McDZJZkUrSEtZVDhTRkFsL1FmYkhkWktwOUNGTmxIQnBwajlQTVZLRFhpaFJJSkllR1d4Um12Rk5VWk1tMmI5bWRtdjhCa1VBOUxuS3NWdHpXQkY2ZmJGYXp5UTl4RE1xdWtrM2YrbGMwOEhSTXJGbi9HUnBxSWdYb0g1cnJFTUh1SGJ3Z1RWUjR6NWUxbGtsV2ZMc21RMlBHa3FGMW10RGxBREIzTVROZUErbG5BbXJ3cUllMUR6L0tqWFJBTElCcCtBZmJqdlluNGVGYkRKMzNMYktqZVFkZ3BTejR4aEowRXFxYWk1K0RUNGtGeWlMalp4dlF3YnV2YU83UjN0d3kyYmZhUmpiYmMrN0JoTUYwZWh3Y25HZ2M5WkYwYzVpMG9YMWdRUkF6M25HTzBlVWliRTYralBvMDZTQUs5ZG4wZUg2cHZxTGZHbmM5R1lSZWhBeXlTdDZDb0d2bXhQcEVUazRFWWY2Y0pTUDZ4cWNobDFkYzVtMStRUTlZYXdqejJSUDZ6WmJGckM3TytKVFhnMVdXYmg5cWJoMmVNVTltVnBId2U8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ5akNDQTdLZ0F3SUJBZ0lJTm1SZlR3dndzMkV3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVMTUFrR0ExVUVCaE1DVTBVeEd6QVpCZ05WQkFvTUVsTjNaV1JpWVc1cklFRkNJQ2h3ZFdKc0tURVRNQkVHQTFVRUJSTUtOVEF5TURFM056YzFNekVpTUNBR0ExVUVBd3daVTNkbFpHSmhibXNnUTBFZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSREFlRncweE1qRXlNVE13T1RFNE1ERmFGdzB6TkRFeU1ERXdPVEU0TURGYU1HMHhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVJzd0dRWURWUVFLREJKVGQyVmtZbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF4TnpjM05UTXhMREFxQmdOVkJBTU1JMU4zWldSaVlXNXJJRU4xYzNSdmJXVnlJRU5CTXlCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNSUlDSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQWc4QU1JSUNDZ0tDQWdFQXhYUVp2ZjMvZ1VkSU9OZGZEUXVCMXA0RjB5U3EySk5Wc3MvTVZNVjZqcXRyaThsM0F5TC8xbUE0V1JsZU43dGtja0ZvVGlrTVlKYTc2Z2x1TFJmZjNINkNDTko4WFd4WWh5bFlnOHN3QXRncUx3ZjcvSzRvUHpEa3I0T1BIWXBodzBON25tdTJsaEJSQXduV3ZoNm5hd25aSjhKSnVVelpzdXFBVWZSMmlURmU0dVJKSmZZM3ZubTB0UVlBdU5yU2tialNRZVlvbXo3eEVxSjMyb0NFNm44VEZ1RHgzdEwzRUxITVgxOWhuTytra3IxVVlkbFFIa0wvczRIcjZoUW1QNC9nUnduMXRDc3hnVzh4ajZhMmZrQ3FDdURvWGsrZTZjbnpnOUpWQllSMFV4ZHYvcHMzbThlOEZUS0hvaEc4R1ltNW5BQTF6dlhGK21nOW1sZ1hIcGE2QVllY3YrYU1sYnYxa3A0Zzhrc1MzMEFVY1Vobk1XTC9idnk0MU1zQ09TR3R2T2YvZFU5UGtScTlwcW5vZEV5OTkxTUtNcUxTdnBYcUFqd2R2NnpOTmhUSFhQdUtpTzl5NW5MdlBRbnRhSkZ2L2VpZU1RTHZUTU1KRzdTT1lpc0dCUTJtLzJhM2VJckVtaFd3ZjZjd0QydFVIY0dPOEN6RXNOZ2VGNTNweGdOc0w1cU5SOFpMNWZ5UVV5N1VnZzBsVGhKQWRZaTJ6N24xeUh0b0ZnVEk3YzZYMjJlbmxTajA4eHlSbnRneTNONGdBOFVDdzVIN0RQZmJDZU9rQS84YXFXNWtyMmhCOUF4YzVYUmlGdGVObGxUcC9hNUx1emlwSjlLNElCUkVONDZuViszVkhKWUpZQXIwbXMyblV2dzhaZ1ZPQktFTlVEWEcrWjdMcitrQ0F3RUFBYU40TUhZd0hRWURWUjBPQkJZRUZIZWtDTmF1dlhRaitBUEQxOWxlYVBnZ2JjSXlNQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVZUQxQktHTTQxN0tGUnJqWStoekk1S1RkMnNNd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRVXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdFR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJEUVVBQTRJQ0FRQkxZUlpBMjAybHJmWHdUVEhXb096N1p4VGlhdlNJMjNhUllFZzdwN1gzRG9IV21CNE5MZ3R1OHdVQnBkOVFmQnc2ZGM3N3VlN1lCSDRQR2tsNWpGUTc2MExLNENvUTZCaVlHTmxRSEF1SFkvdnBjMWJ1QXI3VmRuRFNhZTNIbU02M2dqVkpHSytLUUdkMFBIcU82dlgxaERQeDBSdFdtZjVPakFQQ08wM0NwdkU1ZjV2bWVWMWMxdFlVOFc0anFWTjEzc2lmVWtMSG01YkpQeWNwM3NLRXQzSVoxTktXNmR4bms5WEZMYWR1a0Y0SkM4VnpaM2pPcTBGRUVORFZHWGZGRm4yUHdjbnl5aDc5SGswd1I4cU9TOVpSOGE4UU0vMDgySjdnNkhjQmJuQlYwYW1hS3VKY3FKVDFsOSsrSDlmTmFPaGtoR3JYbFVTenZtNWc1UmJjV1FSOCtSTkYzN3N4TzA3cXFpU25lM1UyVW1rZVo5bFgyS2J4aE5tSloyK1hmaUxHMzdhUlRsT05NRXF4c3pkQ3RraHdKU2ZScVNrZStPTXBCdUxmaXFqTU1wcEJVQkN1RFFQZVEraExyUjBody91dmluTTc2K1QzTTBZMitUM0tSbCtUWG9OOGd0djBtTU9lV3E5TFRIdm9sZ2UyRVQyK3EzdHBKTUFkRkdxNWJzQkc5d0hDYWg2WWRqSElMSFRkTVNPSGJjTWdQQ0IzajVCQm50UUw3cnNqcGNEemFERU9QbmpGYlZwYjFiNTNVNURNb3ZnUHVaMzg2OFBIaWhHRGpDKzJjUGY5aWtWeTd2YWJpNi8xRlNvMzFoMldMVWY0YXUrT2RSN3UrcXZlRmNBR3lMY0FUMndxcnl0UDVGWkpCRmpDb044VzJhVVFiKzhLMzUvUlZBPT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ3RENDQTZpZ0F3SUJBZ0lJQTdzTFFURWh6dW93RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qRXlNRGN4TWpNeU16WmFGdzB6TkRFeU16RXhNak15TXpaYU1HTXhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVJzd0dRWURWUVFLREJKVGQyVmtZbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF4TnpjM05UTXhJakFnQmdOVkJBTU1HVk4zWldSaVlXNXJJRU5CSUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdnZ0lpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElDRHdBd2dnSUtBb0lDQVFEYW5TZStickpyMmt2L3VwZlZRN2VwR3lBQlgxN2pjU3lkYmhZVlFYYUdzTkZiODFGQkorYXB4VTkvMWFKWWNCK0hpREQxcnoySHRwUlpFekxsVHJCNUJ5KzlsQWZhSzFkd2lkUGdTNExacnNQL3RkdlNTMjVyR0Ftc0EzSGl1WDJRSklQOHpqMGtIM0xYMzdmZ2RkMzM4eHB4VmVucEhVcTVEbXJRTytkZk5PQlNRR1NESk1ScGpxTnhFNVl5ZGREWUpwVWMxMHlYWjZtYkR4Qm9oaEhZeWR1UUtWMVlNelRwcHdMbWFUS0FVdUc5cDNKZ2ZHZlV5Q3ovZ3NURlZvYTVsVlVUR1RRekxJOGVFWDdHYWVpZ1h3UlVzR0xwYUtRUStsNTZ3YWdyT0tzU3FZaDNTYlZFK01TazJwMzJObGUxaGovWFlFQ3RVTXhuVldXa3BRUUQ5ZGNUWnhNWEZLNzcwd2FqNytrQWJLUDJqNmlQM2FIaW1acWpwRWtRMkxCV1c5UitWS3VBQ21KZlRXL25wWmsyVnpJeERIQ0NIcTh0MWN3dVRUUzB2Z0xvRmdYSXBoeWhXSWNRZVQ2YUxObVQwZVBCSGNjcE11UjZQb0d4SGVXMVM0TFNPQXhGQTBDMktDNnp5SVF2MjBXUHB0VG9jM2VEVTkyNjd4Sk01TU84MUZwd3VFNmJnUkxnNS96dTVqeGVmL0NNSmZSYzc5Y1JIaFdNWFZ2Rm1GTkVGdUxkV2lVd3ZCWmpRb3ByeWkrb0t2eE8yeDRTeVI5OUVwSUVaa2VmMXkyS1pncSs4UFlZMlkvTTJ3a1VZK0hKd3pod3Vlem52enIyTklXWTJmc1M5cHp2QURvZkV3M1N4ZHNlTXY2SE9sMXJZdFY0NVJrcUV5MW5zRmpXTFFJREFRQUJvM2d3ZGpBZEJnTlZIUTRFRmdRVWVEMUJLR000MTdLRlJyalkraHpJNUtUZDJzTXdEd1lEVlIwVEFRSC9CQVV3QXdFQi96QWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlJuaXJxeTZrZ2NldlU3YURjbmNnYnJrV1BMVXpBVEJnTlZIU0FFRERBS01BZ0dCaXFGY0U0QkFUQU9CZ05WSFE4QkFmOEVCQU1DQVFZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUFEZ2dJQkFBWTNjNm9EZC9RdURqY1BBbWsvaHh0OGVZeU1FemdTNE1VQkRGQUVhSU00NjU3RUtFcDB4VTZKeElGcG9GNS9SZHlXLy9qdlZpcUEzcmJVV1lub0FDejA5b2lDUWdqbmFaSmdIRE9RK3Q2ZytrVjJWbkVKR0dvL1VENnhjbkpDRm1ka0VLd3hnNG5qL2tiMVZSdFBqWml3QUtvMWFSMUNqVlNpOUtFQVVpblF6VzNITW54Q1g5c2M5Wmk4eEVmckJTVmtoMmhVNllKM2lNYjhVVEdXdUcyMkRSQnlkMzRTTUNJMmNRT1lYVnoyTWQ1anpLd01NcktYaWpCWEhtTVNUaEZsUG5HY1J2aHFDdjMyN1drMVNYUE81ejJrWkpFSDU3dFRNajZFMDFIYUZnQ3NnYWp6YU5uWjhqQUU0Sk1IcWxlQTJWV2NIQVhqOG1ySEhHVVZsTHo3VzZSR0F4eXNwT0N4dEp4STFBUU1JUFhkaFpCQjF4NHBvaUd1RFY4TUk3Q0Znd2FuZCsxbG1tN2ttamdZblBSS051R0tPNUN0T0Zmdmw2NTNha3RFY1ViUlNpdzkvdWVtbzVOSTRQWDRzV3pVbTMvYURva1NPR2FUZlJPOHBibWpOQlNpbVdFMjQ1RDQvR3NDckd1UDZFMk12a1VpeFNPQVR4eDdjYXNQcWtsbFZPNnp5TFJXclM3emhBeFFveFI4TnFDblJRb1VvYTkzTzV0Z3NpMUJjU2VuaHJ0U2FDaTNmdlZtWSs2VkhOYjhIUWkvbEduelR0WDNnVkl1REhxVy9qMnE5azJLdDhqeXF4dUhQSUcrSXFsbHMybFNhR3AwT3AzS1hRWWNiOGIrMU1nR3RNaGV6c3JqWk5GTERxdmhKQUoyelYxcmxndVM5V0JXcCtxVzwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5TbUZuSUhOcFoyNWxjbUZ5SUdSdmEzVnRaVzUwWlhRZ0lrYkR0bkp6dzZSc2FtNXBibWR6WVhaMFlXd2lJRzFsWkNCMGNtRnVjMkZyZEdsdmJuTnVkVzF0WlhJZ09USXlNakV4TlRVMU56UTBNelE1TmpJeE15ND08L3VzclZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlRMGRKSUZOMlpYSnBaMlVnUVVJZ1hDc2dSR0ZzWVNCRmJtVnlaMmtzYm1GdFpUMUVZV3hoSUVWdVpYSm5hU3h6WlhKcFlXeE9kVzFpWlhJOU5UVTJNek0zTWpFNU1TeHZQVk4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLU3hqUFZORjwvbmFtZT48bm9uY2U+c3JrYzRjS0xoOXg1UkZkNUlnVkpMM2NYaUhrPTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlJHRnNZU0JGYm1WeVoyaz08L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR5TVM0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5RVTVFVWs5SlJBPT08L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+Tnk0dzwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPmZiVi9NaTZKTnNYelk5L01DUW13TlBmblpsWT08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+QWxsb3dGaW5nZXJwcmludDwvdHlwZT48dmFsdWU+eWVzPC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5wdzwvdWF1dGg+PHRva2VuPnRva2VuLW5vdC11c2VkPC90b2tlbj48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+


Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHYAoBAKCCB1kwggdVBgkrBgEFBQcwAQEEggdGMIIHQjCCASOhfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjEwMzEzMDc1MjQxWjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCBcctwmydhiMgAAYDzIwMjEwMzEzMDc1MjQxWqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgPODIt7GuNukJEeuqeR6t3P94vFZ2zFcojNb7fJxUp3QwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAIsFVDeztwUdLpwR45FmGgPAHyYiSSV5WJypPhABhZbKT0yMv3bsb92na1Dfnmt2eRZOTIoOAUqwlXwN6cbGS6x+PrOoTwZleNhYehSrsRNEKemXJ8FFz4OiBXtJeKL5MMIrffRw28TUtl5y5Yy5DENzi0t9wKwFRUKCNs38eljwULJSD9V3+2SPnNH/Ybr+uroRPv8/w6VYDnZINmkBl7VLPipHotx+KecQIXWhreCrxhjlBqd0/d1JEYGSxF7WZhK6cesDOJNsoS0tds2r0fAGeEDTs3jrRP8YNDclSdaHX0Fe1odTmHEEpSF45M9RngnGCK2kR+1FIiYo8I6vNPmgggUDMIIE/zCCBPswggLjoAMCAQICCBZpHv6ANUPAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIwMTEwODIzMDAwMFoXDTIxMDUwOTIxNTk1OVowejELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzE5MDcGA1UEAwwwU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzybUobr4cx7S9AGWBzf+Uw6IMBSwp/P9EXxC0eS1Qo0Q3aQLZH79sWWFg2HDb+Edii6HPiwqkZ3x0BjeDjk2KlAx40W/LWnmLu1Gwbu7/ptiRT3IyEYM20jlEjcicZp1p9Y5RPoO9cE5m6YObhgN3PELmjEs9rgiPJJ2hf6Swy4XTsv1ZABbRmXbFSefFHTWEm7mO9dPO4JgOD5JCr3DEyUPIABiot8eWOOck3w1lKYDLOR25RR8gAJHGNZ0V0UKWTWE0zIiylOqG/9DCUwGDCrhxWB3GIHlUDCvq0jL6ngUSrlo4JukMBR9tdJOrzRZSSrEyDr4B08P3uaw2+OXcQIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMB0GA1UdDgQWBBQlxA1lBb1WTxnVsEBLG3KvffT3rTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAWxhFyFS2cynZWYs94/XUbd5nDfsgZeBt3Rgg08mVVtlXjYVhKKYTj6OKuGn7FA4azUk3ChJTQLYK0X9J2skKhCRnBW5uVWBH6G20Z18587LSIU9IwY2N3/Up6l9DuGEvp6o9xUMQY/Ld9vTR/rW5LuXslGQh/S3gNnfIwM/mH/uv7ctRvHbnGatVC2k3k29TW8KGbJy7Hp62MizAksK5lFhnvSh1QiNZrTKBl83ESXq7i/zPsGYfTWDdtC66CUAOZVGkDoINfaKrc01L2phLV09JzIkv3cStujWTN4vfTOP/Y9GsrJaq/IyImOyBZZEekzt7C74k8ZGmBrq7oFFNYAeKqtnGR/saekPShvUAvV1m6Uc5eqiDrRB3CkyDzANCdpz4vvpeidw75utUY5uOr3zSd3eprbKbOcxjpQ+rUaBtGYrcvd0cNiYapvXxYUZfpjazO1Us83uSypU1hMcCEXuRb1VD3xDOdoZ3MCvGRgXkDeQswqulKXfUoNuvTLeLDgDfq2ENMZEtJhk993VeQU9iVvOjI7LZ629NJ1r6WH0jq+HmScBL3YmGrVOh5bCIsiYJAfsxNl7LMy3PVDfI44vrrNeRdxyIwjeKqCDfyp/5gMl14DsFHUfnlja5R2Ts/vTejvVs80ZzLK4wm+y/bKLvFTckhWcO7m8PNCoaLSo=




      

    

		2021-03-14 09:08:26.970138 UTC ±5 ms		2021-03-14 08:40:03.736581 UTC		
      87.236.95.10
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36 Edg/89.0.774.50
      
    		
      
        The party Anders Klasson (AK) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-03-14 09:09:39.988387 UTC ±5 ms		2021-03-14 08:40:03.736581 UTC		
      87.236.95.10
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36 Edg/89.0.774.50
      
    		
      
        The signatory Anders Klasson (AK) changed the text in the text field “ID number” from 
  blank
 to 
  “196210309016”
.
      

    

		2021-03-14 09:09:39.988387 UTC ±5 ms		2021-03-14 08:40:03.736581 UTC		
      87.236.95.10
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36 Edg/89.0.774.50
      
    		
      
        The signatory Anders Klasson (AK) signed in the signature box “Signatur 11”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		4		0.143		0.138




      

    

		2021-03-14 09:10:24.711668 UTC ±5 ms		2021-03-14 08:40:03.736581 UTC		
      87.236.95.10
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36 Edg/89.0.774.50
      
    		
      
        The document was signed by Anders Klasson (AK) using SwedishBankID through CGI as the authentication method. 




The text signed in the SwedishBankID client was:


Jag signerar dokumentet "Försäljningsavtal" med transaktionsnummer 9222115557443496213.






Data returned from CGI:
  
Name: ANDERS KLASSON
  
ID number: 
  196210309016

  
IP: 91.232.61.193














Signature: 
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Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHYAoBAKCCB1kwggdVBgkrBgEFBQcwAQEEggdGMIIHQjCCASOhfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjEwMzE0MDkxMDI1WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCAafUydHg8bCgAAYDzIwMjEwMzE0MDkxMDI1WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgXOWezqDUfBU5NyCyJ90PVM/KBLH5ZWYbc/nmQn27eU0wDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAARRqsVKgOxcJBf8W/i4xNaLKXyhPH6F5baRRjCUU92RjLHMpPmJRDINyE1K4lPfrDKHjjuvHCHgJY7sZJGaiSD66f3P/b6eDckasFuVyNgS7DH+ZDV4/ayA6B+yY6anRIVV4onrc6gk2jtoVYOQYX9jCtmC+JA2Euz2eriEpePVTIfCm8638HO9ygbaxkKWTDO7rWLWW89Q2CyxuFyQbSB0KJKXDmvITQ6Qz+gDkKAa27NP2a2eUyysdHEHK2BmT2BeRp/FoB7y4TnuhTezYofWuGn3QjXmNg7kfwSilgW3q0iPtiFEQ/xdMnHo/Bb0cIAusDdQdH0dJ7L8BMLU4TCgggUDMIIE/zCCBPswggLjoAMCAQICCBZpHv6ANUPAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIwMTEwODIzMDAwMFoXDTIxMDUwOTIxNTk1OVowejELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzE5MDcGA1UEAwwwU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzybUobr4cx7S9AGWBzf+Uw6IMBSwp/P9EXxC0eS1Qo0Q3aQLZH79sWWFg2HDb+Edii6HPiwqkZ3x0BjeDjk2KlAx40W/LWnmLu1Gwbu7/ptiRT3IyEYM20jlEjcicZp1p9Y5RPoO9cE5m6YObhgN3PELmjEs9rgiPJJ2hf6Swy4XTsv1ZABbRmXbFSefFHTWEm7mO9dPO4JgOD5JCr3DEyUPIABiot8eWOOck3w1lKYDLOR25RR8gAJHGNZ0V0UKWTWE0zIiylOqG/9DCUwGDCrhxWB3GIHlUDCvq0jL6ngUSrlo4JukMBR9tdJOrzRZSSrEyDr4B08P3uaw2+OXcQIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMB0GA1UdDgQWBBQlxA1lBb1WTxnVsEBLG3KvffT3rTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAWxhFyFS2cynZWYs94/XUbd5nDfsgZeBt3Rgg08mVVtlXjYVhKKYTj6OKuGn7FA4azUk3ChJTQLYK0X9J2skKhCRnBW5uVWBH6G20Z18587LSIU9IwY2N3/Up6l9DuGEvp6o9xUMQY/Ld9vTR/rW5LuXslGQh/S3gNnfIwM/mH/uv7ctRvHbnGatVC2k3k29TW8KGbJy7Hp62MizAksK5lFhnvSh1QiNZrTKBl83ESXq7i/zPsGYfTWDdtC66CUAOZVGkDoINfaKrc01L2phLV09JzIkv3cStujWTN4vfTOP/Y9GsrJaq/IyImOyBZZEekzt7C74k8ZGmBrq7oFFNYAeKqtnGR/saekPShvUAvV1m6Uc5eqiDrRB3CkyDzANCdpz4vvpeidw75utUY5uOr3zSd3eprbKbOcxjpQ+rUaBtGYrcvd0cNiYapvXxYUZfpjazO1Us83uSypU1hMcCEXuRb1VD3xDOdoZ3MCvGRgXkDeQswqulKXfUoNuvTLeLDgDfq2ENMZEtJhk993VeQU9iVvOjI7LZ629NJ1r6WH0jq+HmScBL3YmGrVOh5bCIsiYJAfsxNl7LMy3PVDfI44vrrNeRdxyIwjeKqCDfyp/5gMl14DsFHUfnlja5R2Ts/vTejvVs80ZzLK4wm+y/bKLvFTckhWcO7m8PNCoaLSo=




      

    

		2021-03-15 12:37:48.050844 UTC ±9 ms		2021-03-15 11:45:13.364159 UTC		
      217.215.211.86
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.72 Safari/537.36 Edg/89.0.774.45
      
    		
      
        The party Fredrik Jarl (FJ) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-03-15 12:38:39.266336 UTC ±9 ms		2021-03-15 11:45:13.364159 UTC		
      40.94.103.20
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.72 Safari/537.36 Edg/89.0.774.45
      
    		
      
        The party Fredrik Jarl (FJ) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-03-15 12:47:39.567676 UTC ±2 ms		2021-03-15 12:45:15.296901 UTC		
      217.215.211.86
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.72 Safari/537.36 Edg/89.0.774.45
      
    		
      
        The signatory Fredrik Jarl (FJ) changed the text in the text field “ID number” from 
  blank
 to 
  “197608014036”
.
      

    

		2021-03-15 12:47:39.567676 UTC ±2 ms		2021-03-15 12:45:15.296901 UTC		
      217.215.211.86
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.72 Safari/537.36 Edg/89.0.774.45
      
    		
      
        The signatory Fredrik Jarl (FJ) signed in the signature box “Signatur 2”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		3		0.141		0.153




      

    

		2021-03-15 12:47:57.044155 UTC ±2 ms		2021-03-15 12:45:15.296901 UTC		
      217.215.211.86
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.72 Safari/537.36 Edg/89.0.774.45
      
    		
      
        The document was signed by Fredrik Jarl (FJ) using SwedishBankID through CGI as the authentication method. 




The text signed in the SwedishBankID client was:


Jag signerar dokumentet "Försäljningsavtal" med transaktionsnummer 9222115557443496213.






Data returned from CGI:
  
Name: PER ARNE FREDRIK JARL
  
ID number: 
  197608014036

  
IP: 217.215.211.86














Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPlNCa3ZtdUVHck9qMlRYM0xlYWdzL2FBV3VYK1A3Y0tlRjJwdWdFZWY5MFU9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5nNDlWMWdIRmg0YnFFa2FYdjVmMy9zZDlGVjFTSVhURzM4UDF3NjVZNG9FPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5nSVlCb1pCL2NVN1BBTGZsWDFEV2hpcDhKcStxcjNMNndmU2V0Qmtibmx2N0VTT0U3OTNHTnJBbWhrbjEyQjNzc3pJZmp3RzdQZ2VBaW1aMHVOYlNqbFFHRTMxbHhqekV2UEtMTFVFOVltMHkrMlNCT2orU3VKUmo5NkRXOHpCVzdyRW40UFdOaXlXbCtxdUpQYlhMYTc0ZUE0b3pPT1B4dEsrZ1VzTTlYcXlscDJQRjl0eTRuWkZ4bldnMGxXUlNDNEhjZlUrNUtDMWIyQ280d2FLRmJhZ0M1dkJhakxpU3E4TTZhR2drVDFaZWlBRDVQekUrYlBpL1BCQm9HV3IzNUIwdWV2bldQRHJoNko1S2NGWFVkL0c2ZHdkU2I3VDlSOForZXVtNEMwM3FmbGVrek5QSDU4RXJYNTcwOUFXcEtvMnhEZUozenc1cEFtNkhqbDQzTXc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGWURDQ0EwaWdBd0lCQWdJSUh2ZEJUUnVtSUkwd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NVGt4TWpFM01qTXdNREF3V2hjTk1qSXhNakU0TWpJMU9UVTVXakNCeWpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVOTUFzR0ExVUVCQXdFU2tGU1RERVpNQmNHQTFVRUtnd1FVRVZTSUVGU1RrVWdSbEpGUkZKSlN6RVZNQk1HQTFVRUJSTU1NVGszTmpBNE1ERTBNRE0yTVQwd093WURWUVFwRERRb01Ua3hNakU0SURFekxqQTNLU0JRUlZJZ1FWSk9SU0JHVWtWRVVrbExJRXBCVWt3Z0xTQk5iMkpwYkhRZ1FtRnVhMGxFTVI0d0hBWURWUVFEREJWUVJWSWdRVkpPUlNCR1VrVkVVa2xMSUVwQlVrd3dnZ0VpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElCRHdBd2dnRUtBb0lCQVFDOUxVL1pFVmNzbXp6c0dSR2Q2UjFEZ2podlR1STJUZE5hT1RLcnRaUncrQkNCSTFCUmFWdjZ5RCtUVmdBVzZVUXBKT0wrSXduUFBVamdOVHNEVndZY3J1OWhrallxM0tKbXdMR2ZqOGY5RVF5WFdsSmJSTGNMRHBnZ1U4Z1FxV3BabGpvTWJIc0NMUFBtM2dwbFU2TDV5bURmTHNDYzExRlRudWZzMHQ4KzkrV3ZKSEZ0ZlVOQXpPdDRkT0ZucU1tQ2dhRGpOSE94enF6UlpCREJpNVhTak9xSmpOdHZwQWNZcU5JNldPTE1MS0FyWmYxTEtab2tmaHE5VnZhV1p2eUhaZEh6cUt3Q2VnU3Q4ejVud0Vwd1BPVXFDM2xJclRJVm82dGFVL1BrYTdVYnBxU1dvcGhFUVFiMExtYkU2NjYwTFRxUzJieFFIZkNkM2NBNy9IbzNBZ01CQUFHamdhVXdnYUl3T3dZSUt3WUJCUVVIQVFFRUx6QXRNQ3NHQ0NzR0FRVUZCekFCaGg5b2RIUndPaTh2YjJOemNDNXlaWFp2WTJGMGFXOXVjM1JoZEhWekxuTmxNQk1HQTFVZElBUU1NQW93Q0FZR0tvVndUZ0VGTUE0R0ExVWREd0VCL3dRRUF3SUdRREFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JSM3BBaldycjEwSS9nRHc5ZlpYbWo0SUczQ01qQWRCZ05WSFE0RUZnUVVmQ1A2cVhKMDBEQzIvY0IrU2xMNHVocnFEOHN3RFFZSktvWklodmNOQVFFTEJRQURnZ0lCQUs0TDQ4WnhYUlV0aEtRVXl2Y0NBeUIxM29GQmEvSEo2ZEVWZVFRQnhBLy9VK0hlK2tuSjkyYmVtdXhJc241U1YxdFQ5d1hYcXgvc0JMTklxeVJlTXhrNzFkTDZtVUYvOVQ4Rjc5ZnYyTHNwbFVzRGM1cE85Z0psUVVlRzVqajFOamYrSWZ2YStWTWZ5K0o1QmloM1hONE5mTjNDWmVrVEx3eUo3WnBNNVZ3MWozdFM2YXZOQnk3R0Uvb0U1NUFlZFNnampiRWI0NGRoY3pLYmRsb1NZRS9GdmRITWlKZ05SdmtkckcyQlhzNmpuaGh4YnRxNDhFR1pRMFRQT2pURTVidU95ZS9TazU0eUJZUnVXUk55Q3JMWUdCTEFhSFcwTHZLNmFpTHI0U2lnb2t6NXBveExidlBsVDZKSjhxTlErUGhkNWVQVldnVEVlc2xJZ21BQ3g0OStJL0toN25hN3RiUHFOdTROazYyRXpJcGk1QXZKVGFBeXZRNnNUUG1tWm4wY041WkVxdmdBdW91d1Y3U3NXYUxrejBicFJNL3hLOHdhRk4zcjA5Tnc2THVIaWtVYjRWbisxeXFsUTYwcngrS0V6L3ZmUGsrWHo3QVVwOXVYb05FanRibmhqcmNoY2JtMlpzOVVWS013bzBGbE16dHZFYkwyekNwRWVYaUhuMXZwSHJMYUs2QlNmTjZPYWYyK2lpODZsU1ljN0FIV2JHMFh2Q2pucmMvVUNnM2svV1pCMUtxUUpydzB1YSs4Y2FtZlF5OXhGZmFYRHQzOFZSWTdRanpJOHVOOWozWDRHaVFQT3ozOW01ZEFKRjkxT1RXcG5DamNWcERLNWFRa0k4dHM4UW90aFRqK3BvdmhlZkRKcEhwRU1rMzFoaUNtWk8xOXJ3TE1ySHpQPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGeWpDQ0E3S2dBd0lCQWdJSU5tUmZUd3Z3czJFd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFaU1DQUdBMVVFQXd3WlUzZGxaR0poYm1zZ1EwRWdkakVnWm05eUlFSmhibXRKUkRBZUZ3MHhNakV5TVRNd09URTRNREZhRncwek5ERXlNREV3T1RFNE1ERmFNRzB4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1Sc3dHUVlEVlFRS0RCSlRkMlZrWW1GdWF5QkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBeE56YzNOVE14TERBcUJnTlZCQU1NSTFOM1pXUmlZVzVySUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUF4WFFadmYzL2dVZElPTmRmRFF1QjFwNEYweVNxMkpOVnNzL01WTVY2anF0cmk4bDNBeUwvMW1BNFdSbGVON3RrY2tGb1Rpa01ZSmE3NmdsdUxSZmYzSDZDQ05KOFhXeFloeWxZZzhzd0F0Z3FMd2Y3L0s0b1B6RGtyNE9QSFlwaHcwTjdubXUybGhCUkF3bld2aDZuYXduWko4Skp1VXpac3VxQVVmUjJpVEZlNHVSSkpmWTN2bm0wdFFZQXVOclNrYmpTUWVZb216N3hFcUozMm9DRTZuOFRGdUR4M3RMM0VMSE1YMTlobk8ra2tyMVVZZGxRSGtML3M0SHI2aFFtUDQvZ1J3bjF0Q3N4Z1c4eGo2YTJma0NxQ3VEb1hrK2U2Y256ZzlKVkJZUjBVeGR2L3BzM204ZThGVEtIb2hHOEdZbTVuQUExenZYRittZzltbGdYSHBhNkFZZWN2K2FNbGJ2MWtwNGc4a3NTMzBBVWNVaG5NV0wvYnZ5NDFNc0NPU0d0dk9mL2RVOVBrUnE5cHFub2RFeTk5MU1LTXFMU3ZwWHFBandkdjZ6Tk5oVEhYUHVLaU85eTVuTHZQUW50YUpGdi9laWVNUUx2VE1NSkc3U09ZaXNHQlEybS8yYTNlSXJFbWhXd2Y2Y3dEMnRVSGNHTzhDekVzTmdlRjUzcHhnTnNMNXFOUjhaTDVmeVFVeTdVZ2cwbFRoSkFkWWkyejduMXlIdG9GZ1RJN2M2WDIyZW5sU2owOHh5Um50Z3kzTjRnQThVQ3c1SDdEUGZiQ2VPa0EvOGFxVzVrcjJoQjlBeGM1WFJpRnRlTmxsVHAvYTVMdXppcEo5SzRJQlJFTjQ2blYrM1ZISllKWUFyMG1zMm5Vdnc4WmdWT0JLRU5VRFhHK1o3THIra0NBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGSGVrQ05hdXZYUWorQVBEMTlsZWFQZ2diY0l5TUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVWVEMUJLR000MTdLRlJyalkraHpJNUtUZDJzTXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUVV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUJMWVJaQTIwMmxyZlh3VFRIV29PejdaeFRpYXZTSTIzYVJZRWc3cDdYM0RvSFdtQjROTGd0dTh3VUJwZDlRZkJ3NmRjNzd1ZTdZQkg0UEdrbDVqRlE3NjBMSzRDb1E2QmlZR05sUUhBdUhZL3ZwYzFidUFyN1ZkbkRTYWUzSG1NNjNnalZKR0srS1FHZDBQSHFPNnZYMWhEUHgwUnRXbWY1T2pBUENPMDNDcHZFNWY1dm1lVjFjMXRZVThXNGpxVk4xM3NpZlVrTEhtNWJKUHljcDNzS0V0M0laMU5LVzZkeG5rOVhGTGFkdWtGNEpDOFZ6WjNqT3EwRkVFTkRWR1hmRkZuMlB3Y255eWg3OUhrMHdSOHFPUzlaUjhhOFFNLzA4Mko3ZzZIY0JibkJWMGFtYUt1SmNxSlQxbDkrK0g5Zk5hT2hraEdyWGxVU3p2bTVnNVJiY1dRUjgrUk5GMzdzeE8wN3FxaVNuZTNVMlVta2VaOWxYMktieGhObUpaMitYZmlMRzM3YVJUbE9OTUVxeHN6ZEN0a2h3SlNmUnFTa2UrT01wQnVMZmlxak1NcHBCVUJDdURRUGVRK2hMclIwaHcvdXZpbk03NitUM00wWTIrVDNLUmwrVFhvTjhndHYwbU1PZVdxOUxUSHZvbGdlMkVUMitxM3RwSk1BZEZHcTVic0JHOXdIQ2FoNllkakhJTEhUZE1TT0hiY01nUENCM2o1QkJudFFMN3JzanBjRHphREVPUG5qRmJWcGIxYjUzVTVETW92Z1B1WjM4NjhQSGloR0RqQysyY1BmOWlrVnk3dmFiaTYvMUZTbzMxaDJXTFVmNGF1K09kUjd1K3F2ZUZjQUd5TGNBVDJ3cXJ5dFA1RlpKQkZqQ29OOFcyYVVRYis4SzM1L1JWQT09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGd0RDQ0E2aWdBd0lCQWdJSUE3c0xRVEVoenVvd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakV5TURjeE1qTXlNelphRncwek5ERXlNekV4TWpNeU16WmFNR014Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1Sc3dHUVlEVlFRS0RCSlRkMlZrWW1GdWF5QkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBeE56YzNOVE14SWpBZ0JnTlZCQU1NR1ZOM1pXUmlZVzVySUVOQklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRRGFuU2UrYnJKcjJrdi91cGZWUTdlcEd5QUJYMTdqY1N5ZGJoWVZRWGFHc05GYjgxRkJKK2FweFU5LzFhSlljQitIaUREMXJ6Mkh0cFJaRXpMbFRyQjVCeSs5bEFmYUsxZHdpZFBnUzRMWnJzUC90ZHZTUzI1ckdBbXNBM0hpdVgyUUpJUDh6ajBrSDNMWDM3ZmdkZDMzOHhweFZlbnBIVXE1RG1yUU8rZGZOT0JTUUdTREpNUnBqcU54RTVZeWRkRFlKcFVjMTB5WFo2bWJEeEJvaGhIWXlkdVFLVjFZTXpUcHB3TG1hVEtBVXVHOXAzSmdmR2ZVeUN6L2dzVEZWb2E1bFZVVEdUUXpMSThlRVg3R2FlaWdYd1JVc0dMcGFLUVErbDU2d2Fnck9Lc1NxWWgzU2JWRStNU2sycDMyTmxlMWhqL1hZRUN0VU14blZXV2twUVFEOWRjVFp4TVhGSzc3MHdhajcra0FiS1AyajZpUDNhSGltWnFqcEVrUTJMQldXOVIrVkt1QUNtSmZUVy9ucFprMlZ6SXhESENDSHE4dDFjd3VUVFMwdmdMb0ZnWElwaHloV0ljUWVUNmFMTm1UMGVQQkhjY3BNdVI2UG9HeEhlVzFTNExTT0F4RkEwQzJLQzZ6eUlRdjIwV1BwdFRvYzNlRFU5MjY3eEpNNU1PODFGcHd1RTZiZ1JMZzUvenU1anhlZi9DTUpmUmM3OWNSSGhXTVhWdkZtRk5FRnVMZFdpVXd2QlpqUW9wcnlpK29LdnhPMng0U3lSOTlFcElFWmtlZjF5MktaZ3ErOFBZWTJZL00yd2tVWStISnd6aHd1ZXpudnpyMk5JV1kyZnNTOXB6dkFEb2ZFdzNTeGRzZU12NkhPbDFyWXRWNDVSa3FFeTFuc0ZqV0xRSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVlRDFCS0dNNDE3S0ZScmpZK2h6STVLVGQyc013RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JSbmlycXk2a2djZXZVN2FEY25jZ2Jya1dQTFV6QVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJBVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBQVkzYzZvRGQvUXVEamNQQW1rL2h4dDhlWXlNRXpnUzRNVUJERkFFYUlNNDY1N0VLRXAweFU2SnhJRnBvRjUvUmR5Vy8vanZWaXFBM3JiVVdZbm9BQ3owOW9pQ1Fnam5hWkpnSERPUSt0Nmcra1YyVm5FSkdHby9VRDZ4Y25KQ0ZtZGtFS3d4ZzRuai9rYjFWUnRQalppd0FLbzFhUjFDalZTaTlLRUFVaW5RelczSE1ueENYOXNjOVppOHhFZnJCU1ZraDJoVTZZSjNpTWI4VVRHV3VHMjJEUkJ5ZDM0U01DSTJjUU9ZWFZ6Mk1kNWp6S3dNTXJLWGlqQlhIbU1TVGhGbFBuR2NSdmhxQ3YzMjdXazFTWFBPNXoya1pKRUg1N3RUTWo2RTAxSGFGZ0NzZ2FqemFOblo4akFFNEpNSHFsZUEyVldjSEFYajhtckhIR1VWbEx6N1c2UkdBeHlzcE9DeHRKeEkxQVFNSVBYZGhaQkIxeDRwb2lHdURWOE1JN0NGZ3dhbmQrMWxtbTdrbWpnWW5QUktOdUdLTzVDdE9GZnZsNjUzYWt0RWNVYlJTaXc5L3VlbW81Tkk0UFg0c1d6VW0zL2FEb2tTT0dhVGZSTzhwYm1qTkJTaW1XRTI0NUQ0L0dzQ3JHdVA2RTJNdmtVaXhTT0FUeHg3Y2FzUHFrbGxWTzZ6eUxSV3JTN3poQXhRb3hSOE5xQ25SUW9Vb2E5M081dGdzaTFCY1NlbmhydFNhQ2kzZnZWbVkrNlZITmI4SFFpL2xHbnpUdFgzZ1ZJdURIcVcvajJxOWsyS3Q4anlxeHVIUElHK0lxbGxzMmxTYUdwME9wM0tYUVljYjhiKzFNZ0d0TWhlenNyalpORkxEcXZoSkFKMnpWMXJsZ3VTOVdCV3ArcVc8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48L1g1MDlEYXRhPjwvS2V5SW5mbz48T2JqZWN0PjxiYW5rSWRTaWduZWREYXRhIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgSWQ9ImJpZFNpZ25lZERhdGEiPjx1c3JWaXNpYmxlRGF0YSBjaGFyc2V0PSJVVEYtOCIgdmlzaWJsZT0id3lzaXd5cyI+U21GbklITnBaMjVsY21GeUlHUnZhM1Z0Wlc1MFpYUWdJa2JEdG5Kenc2UnNhbTVwYm1kellYWjBZV3dpSUcxbFpDQjBjbUZ1YzJGcmRHbHZibk51ZFcxdFpYSWdPVEl5TWpFeE5UVTFOelEwTXpRNU5qSXhNeTQ9PC91c3JWaXNpYmxlRGF0YT48c3J2SW5mbz48bmFtZT5ZMjQ5UTBkSklGTjJaWEpwWjJVZ1FVSWdYQ3NnUkdGc1lTQkZibVZ5WjJrc2JtRnRaVDFFWVd4aElFVnVaWEpuYVN4elpYSnBZV3hPZFcxaVpYSTlOVFUyTXpNM01qRTVNU3h2UFZOM1pXUmlZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1N4alBWTkY8L25hbWU+PG5vbmNlPmgrN1JTdUtSeUtlbTdHcVlCM2l4OHpzejlIND08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5SR0ZzWVNCRmJtVnlaMms9PC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5TaWduaW5nPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eU1TNHc8L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+U1U5VDwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVEV1TWk0MTwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPjh1Y1M2OUF1UjIxdFM3OFcxaVBCd3U5L2F0ND08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+QWxsb3dGaW5nZXJwcmludDwvdHlwZT48dmFsdWU+eWVzPC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5wdzwvdWF1dGg+PHRva2VuPnRva2VuLW5vdC11c2VkPC90b2tlbj48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+


Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHYAoBAKCCB1kwggdVBgkrBgEFBQcwAQEEggdGMIIHQjCCASOhfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjEwMzE1MTI0NzU3WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCB73QU0bpiCNgAAYDzIwMjEwMzE1MTI0NzU3WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQglRsNWRGmZBJxhYlXocor0Pp4pQIdvabCVvbfRuSbh70wDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAAhKZPUxlmmRURB1ezEMo+ifxNIyOrcliTHDXmqzjyTfKmxO6lgaUQPnf7HqBhjQ9a8B2adsVjc+wFWmE2iuCiri8ZAw5crTiPyFG4mj8MNhJd1rfPXZg3y//uO3gPVztMTvc+sjAMSr4mdQqIoud13X2tYAaLdcU63adkSqY4CFc+WQKmNzCW77YKN2/D/PUGbL0WF6cC4tJKcjDt3Wxk5vN2V3HLGVGccvRjbTa8r5kd6ZbaEOLse+NWLaBwuYtr/AnyldPSyb2c76OjZV6xRacVYzoOAbVofHPYW1BJxDZuaSis/gNdxLxUvJCjub7nR7wRbGckvnhVSRkev+n4CgggUDMIIE/zCCBPswggLjoAMCAQICCBZpHv6ANUPAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIwMTEwODIzMDAwMFoXDTIxMDUwOTIxNTk1OVowejELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzE5MDcGA1UEAwwwU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzybUobr4cx7S9AGWBzf+Uw6IMBSwp/P9EXxC0eS1Qo0Q3aQLZH79sWWFg2HDb+Edii6HPiwqkZ3x0BjeDjk2KlAx40W/LWnmLu1Gwbu7/ptiRT3IyEYM20jlEjcicZp1p9Y5RPoO9cE5m6YObhgN3PELmjEs9rgiPJJ2hf6Swy4XTsv1ZABbRmXbFSefFHTWEm7mO9dPO4JgOD5JCr3DEyUPIABiot8eWOOck3w1lKYDLOR25RR8gAJHGNZ0V0UKWTWE0zIiylOqG/9DCUwGDCrhxWB3GIHlUDCvq0jL6ngUSrlo4JukMBR9tdJOrzRZSSrEyDr4B08P3uaw2+OXcQIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMB0GA1UdDgQWBBQlxA1lBb1WTxnVsEBLG3KvffT3rTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAWxhFyFS2cynZWYs94/XUbd5nDfsgZeBt3Rgg08mVVtlXjYVhKKYTj6OKuGn7FA4azUk3ChJTQLYK0X9J2skKhCRnBW5uVWBH6G20Z18587LSIU9IwY2N3/Up6l9DuGEvp6o9xUMQY/Ld9vTR/rW5LuXslGQh/S3gNnfIwM/mH/uv7ctRvHbnGatVC2k3k29TW8KGbJy7Hp62MizAksK5lFhnvSh1QiNZrTKBl83ESXq7i/zPsGYfTWDdtC66CUAOZVGkDoINfaKrc01L2phLV09JzIkv3cStujWTN4vfTOP/Y9GsrJaq/IyImOyBZZEekzt7C74k8ZGmBrq7oFFNYAeKqtnGR/saekPShvUAvV1m6Uc5eqiDrRB3CkyDzANCdpz4vvpeidw75utUY5uOr3zSd3eprbKbOcxjpQ+rUaBtGYrcvd0cNiYapvXxYUZfpjazO1Us83uSypU1hMcCEXuRb1VD3xDOdoZ3MCvGRgXkDeQswqulKXfUoNuvTLeLDgDfq2ENMZEtJhk993VeQU9iVvOjI7LZ629NJ1r6WH0jq+HmScBL3YmGrVOh5bCIsiYJAfsxNl7LMy3PVDfI44vrrNeRdxyIwjeKqCDfyp/5gMl14DsFHUfnlja5R2Ts/vTejvVs80ZzLK4wm+y/bKLvFTckhWcO7m8PNCoaLSo=




      

    

		2021-03-16 06:55:16.572518 UTC ±5 ms		2021-03-16 06:45:57.984589 UTC		
      217.31.186.165
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.54
      
    		
      
        The party Daniel Segerholm (DS) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-03-16 06:55:25.116642 UTC ±5 ms		2021-03-16 06:45:57.984589 UTC		
      40.94.90.81
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.54
      
    		
      
        The party Daniel Segerholm (DS) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-03-16 06:56:04.047019 UTC ±6 ms		2021-03-16 06:45:57.984589 UTC		
      217.31.186.165
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.54
      
    		
      
        The signatory Daniel Segerholm (DS) changed the text in the text field “ID number” from 
  blank
 to 
  “197808180355”
.
      

    

		2021-03-16 06:56:04.047019 UTC ±6 ms		2021-03-16 06:45:57.984589 UTC		
      217.31.186.165
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.54
      
    		
      
        The signatory Daniel Segerholm (DS) signed in the signature box “Signatur 1”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		3		0.144		0.036




      

    

		2021-03-16 06:56:15.606664 UTC ±6 ms		2021-03-16 06:45:57.984589 UTC		
      217.31.186.165
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.54
      
    		
      
        The document was signed by Daniel Segerholm (DS) using SwedishBankID through CGI as the authentication method. 




The text signed in the SwedishBankID client was:


Jag signerar dokumentet "Försäljningsavtal" med transaktionsnummer 9222115557443496213.






Data returned from CGI:
  
Name: DANIEL SEGERHOLM
  
ID number: 
  197808180355

  
IP: 217.213.70.173














Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPkh2SnJraW8wbEp5eDJhVnRQelJZRXhvSWV2UXhBTWRldTFUUTlnTC9NcGM9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5wOVkvS0kwcDUvc0FpSlZuRXlzQ3R3cmRCWXJEM3dDTjcwU0dMQ3g0M0M0PTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5SanFBUXpLaXprRkVLRTBwZ2NhSE5Icnp1MFYzdDVRQmdEWDVUc0F5L3lTTHMvR3pKT1hsaUNITkZhRWwybUI5cFZKbDVMVU1aZzFvVVZ1WkJSTzJMZ2lUZCtuRWgveHJBcEFqOFJtZEdxMXkrWnFQamNGMk83RU9lUmhpcjA1UEtPS1FmSW9XSVMrQTNoTS93eGJpV2c3TVdMaFY5VzArOGZXRlFwbzRtY0J1OGpWcUx1Y0tKZ1ZhS2NaMzU1Wk9icUVETXdnSUhnZUN5cG96WmY1a3JxYkVCdU9uZzBwcXdIT1k5Zjl4OWR1K0p6YmFGRlJldmlGMmxlVzA4eER0NEJiOUhRTm9LZzByYkhoRVd5d1p4aGVTZkRTd2E5Smt2aTMvSjUxelIyMlB4SXJlWkhiQ21LUml6anUrVVFkZVQ3bG5zTFZSWG5Sd2crZ0MveG5NK1E9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGVlRDQ0F6MmdBd0lCQWdJSUhYNWdCQU4wSjVzd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YmpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhIakFjQmdOVkJBb01GVTV2Y21SbFlTQkNZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05URTJOREEyTURFeU1ERXFNQ2dHQTFVRUF3d2hUbTl5WkdWaElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEl4TURFeU5qSXpNREF3TUZvWERUSXpNREV5TnpJeU5UazFPVm93Z2I0eEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUjR3SEFZRFZRUUtEQlZPYjNKa1pXRWdRbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEVqQVFCZ05WQkFRTUNWTkZSMFZTU0U5TVRURVBNQTBHQTFVRUtnd0dSRUZPU1VWTU1SVXdFd1lEVlFRRkV3d3hPVGM0TURneE9EQXpOVFV4T0RBMkJnTlZCQ2tNTHlneU1UQXhNamNnTVRndU5Ea3BJRVJCVGtsRlRDQlRSVWRGVWtoUFRFMGdMU0JOYjJKcGJIUWdRbUZ1YTBsRU1Sa3dGd1lEVlFRRERCQkVRVTVKUlV3Z1UwVkhSVkpJVDB4Tk1JSUJJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBUThBTUlJQkNnS0NBUUVBdmdJSW5iQ1BZaG5KY2o1bkdlTy9JdSt2UXp0V09SMm5YZ0lqREhmKzFsZDE2Z052VW5YU1VJK0YwK1JkcWc5RHNXa3ZYVXhzNm5jeEFmRm1aTEZQbDFyc2psVzlhL2c1b09jcEYyMU41bEMvUnZDVk9LOW0zRzVvcTNTY1pIbjlpaTNQWDJnSVVUTnQxZjZVOVBucEZkZkFpdVdweHc0VXdneVV3YWVxS043NVJ2RkVOZ2R4cFNxc0toMHBWQUNjcTdNMUFLcU9MVzdUMWc3VHJqbTIxRmlHdnhJYnVGdVZ0UXl4eDdBdGxTQnNxMk10NG1RMFdBYVRaWEQ2ZGt5NUN5M0lHQ3k4VEhteUVqRi8wTnlFV2dZRTVGRFZ4dFA5ZUUxbzhDZHkxV0ZDbm1CRGdmTklkUDdna1lDU0dVZ1F2M0J0TjBnQ1l2NHNQRlVnUDJUM2F3SURBUUFCbzRHbE1JR2lNRHNHQ0NzR0FRVUZCd0VCQkM4d0xUQXJCZ2dyQmdFRkJRY3dBWVlmYUhSMGNEb3ZMMjlqYzNBdWNtVjJiMk5oZEdsdmJuTjBZWFIxY3k1elpUQVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0JrQXdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVem1oVHU4WXo3b0p2MUlXN1o1L3g4cGtSWkdjd0hRWURWUjBPQkJZRUZMQ01SR0ZpUnJDQ1RQa0dsdlZRQWppZDErNHRNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQ3dVQUE0SUNBUUFtSFErcklyZlVpSEplRWFCL3ZacFdndFZSQmhsclN6NURWTWw0eXJDMnVUUFRvYys4MXhxS0RnNnlkVGZDeFU0Q2tqUHlzdXhFOW9ITnVDT3hZcHpQaTBHajM5aUZtWkxyaFB5eThyS3NTT1BId0tnbGRlbExkNCt3ZGIvU3VYNDdPd0F3MkdjUW1aWGFvMnoyT1BqWEh4RzFwS3JZYWgrR0FCNEo3RnZRUHFPcGNKWmsyT3B1M3BUcThIVTdxamNGWVY2bWFKa1N1UUVMV2JQamJmYzExTXprdk1YSHZOa1dMcnFyUER3dDljUlRUQmUyZDdnM0lEbjZJUHVvY3ZIRndGYmN2ZkxPZjJabXlZc2gvMWczT1VPMzJJd0kxUkEvN285cERRaitaZllLYUszdE16L3JzV1hIWmVNSG83MHpFQ0d0UkFvWTVralQzRzNra3BWUzJ4UnpIdHY2dGp1WmhISDE3SEVZMnk4T2lXbVVMZG5YeWNoWUU2ZCtlMVBCZk1HMHA3OUQ5UjZXRllGOEJOMGJ3WE1JV1B3R2lZVHpMVWVBQjkvSHdSSWZFQnQ4cTJSazllZ01UcTlvMGw1NDI3eXpxZ2c2NTJRUzJ5by9pT2VrNzRYL0JhazArV1FpTkl6Tm05YzhzbmRUdmdSaERNcXI2Ly96bEJ3dEoxTnNzZk9DcVNkQmJXa0dJTUZmQTQ3TWd1bjB5MStNWENLckttV1NHeCtUMWd2aGhIUC81ZDgyR2dKNzdzbDZONm1peURSWVdTUnZsL09mUjNIQ3RScEJ5elZPa01QdjdFV0hCUmdDSVJqM3B6N2JrOTNaamR1QnhpZXc4TWlJbm5GMTJmQkNNdzhxeUp3R1ZqcHNmc0E4NnQrNUFBVUV2SmZvcUp1RTVaRDZpZz09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGekRDQ0E3U2dBd0lCQWdJSVF5TDNYbzlhT3U0d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WkRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhIakFjQmdOVkJBb01GVTV2Y21SbFlTQkNZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05URTJOREEyTURFeU1ERWdNQjRHQTFVRUF3d1hUbTl5WkdWaElFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NVEl3TXpFMU1UTXlNek0wV2hjTk16UXhNakF4TVRNeU16TTBXakJ1TVFzd0NRWURWUVFHRXdKVFJURWVNQndHQTFVRUNnd1ZUbTl5WkdWaElFSmhibXNnUVVJZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1UWTBNRFl3TVRJd01Tb3dLQVlEVlFRRERDRk9iM0prWldFZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUUROQkp4NHM4aHNlZHFDWnNYWkY5M1pjRzFaTVNTazMyYXZpOUFXLzFPeGoyZ3JxdXBhQXUwVUY4aUl0c1NCQzJ4anVkZkJ3Yk8xd3JIKzVMUEhkcWdjYXBXUEdMaTRTTnorNzJETFFORmRncFgwZWNYeWNYNkViK1V2R01jZE4vV2VDT051VGRQRUk0cFBDY1NFdmM2R1BMZHJXOFdsTThTcmJrbnJCcTdnQlRDVkZyUlAvelVKR09la3UybW44Wm5SYkFETzlVRVg5TTVpZjNGa1RMS0x4ek0zYThVdG9aUERkSm1PNEdpVlRGSmJWMm5qckN3VWw1N3UzZHE5UDFybXowa3k1RFpnRGVWY0xIT2Yydkh6TFVWd3BLL1FObWNGajMyZkplNU12TVJVejJ4Yi80V1lPS0xadHpDZDVFa0hwQnA0T0ZSRXlqeHdVN3RXZVJINzZtWXVSV1ZhMmtxVjUzSWV1dGVvVzIyRTNSZnJtOUpFUXNieEpBZU5yOWsyeUV4anMyVjNMTks4UGErYWVnQ3FaTGVmSnpDWExJME1yaU10a3VneFNZTlBNTWJjSXZBTEtRUjJxczVVMmpibzVFQUx0YS91UFNXS3F0cGRwQkE1OGh6cXEvWDhPT3RrTEpGeWNFRGpZSWdta1REUVlnM3JNcmphemFmVlN5bllReWNVUWhxZmZQeFJ4aTJ5K3prblBFanU5ZE9VYXVtTERyYzc0L1N5UG9DSFJzb3RZNGZTNnF2Z2NpV21vWEUvTmJBamxEOElGcnZJTm9rSCtZZ2tON1N1MjNkVnl6dTMvek1taWJtV1hJQ0lYazVQMWVESXVGZHlmaDQ1YStQcGNWZ3dhUytMZWhCM1Y2QTdDR1plUmZNUnZzcFJNamgvbktWT01mc3crUUlEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVem1oVHU4WXo3b0p2MUlXN1o1L3g4cGtSWkdjd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCUm1yWWJJbzZVa0dqWWNFSW9LOGQxU0xNZ2NRakFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUJPejIwUkt4K1VYc1RvN2JXMW9FbXpkTGQ3K0lLd28yU2JyQjdkSldJb0kwWUNuWEhyVC9oYUQ1RGN5TGhZa1FnR3lhMHZKOTRKK1JrbmVnNHhTWVRjcm9Fc0U1Wkd4SCtyVC9FbFQ5ZWNyMytiSnNzVHRGQzU0eHpReWU0cmVXQ29Jck1YMGtmSzF0Qnp3cTByVUc0VytkVGUxdjdmZlpMbGhxNGRlVk8yVEtyLzhDTnBnZ283TXhVY3BHVHFieDhNQmFYMWhZYmRPa3NIQUVXWE81bVM4cmhjS2ZmSEdVMHBvV3pEdmRXZjZ3aUFVRmlBL3BRcmJoMWVTcUdkQzg1ZDN6SUZBVzZ6bGlzM2pTMVZzVGlIcEZFYnl0OHBZU2lOaVZIRGxKWW5WZ3VPTm4yVTBMdGZ1Ukl2d2w5a2xXTkFuRHpnQWVtZnc5d1NWUXhtc1FmVUMwSHVXMDhMMGxEMDhYSkRtK0ZuZmtxYitCSlJWQlA0WVF0R1VrdEIrb01oT0VFdVhQanEwN1FpYlVUb29rWExLUDZrNmpnUDVjNC9qeXAzM3hqdDFSVEl5K1l3SFFKM3NTUWErdzc2SVRUZS9TNnFKQnUwL04zSlBqVUZXazUvczYwTCsyTDJ2YWhpTytUWHNwaXAwU1FHS3FDU0tmcVArYTJ6Q3l1RURXN1VtMXpGUndFejQ2ZjhwRm92TjY1RVpRVm9VVVppUHVYNUxHc3RDT3RUY1FVcHdxZ1dJWTNMOHQybHJUSCtDSXBQcmF4Tk1tNnhJWENCV3hjYzVycVJ2QkhSVkRjNnlnbXV0T3RIQXc4a3pwcjB6aFVIUWNjSVorQmVlRk8vR3lSSWQyUHhpdVJNa0ZNRXZ0RUM4bFZWTjRCUFBMaEdVTW9nOWZKSG1hZllmPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGd1RDQ0E2bWdBd0lCQWdJSUExbCtScHFFNmlvd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakF6TVRVeE1qSTROVGxhRncwek5ERXlNekV4TWpJNE5UbGFNR1F4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1SNHdIQVlEVlFRS0RCVk9iM0prWldFZ1FtRnVheUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVeE5qUXdOakF4TWpBeElEQWVCZ05WQkFNTUYwNXZjbVJsWVNCRFFTQjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUE1ZkZ4K3Q2OTZ5TDE1cWVPK29wYmRmMVhHcVFGUGhGeVZaQjFSamQzbmJnMVU1K1d6MmFXYzF1Z2YrZnFxNFVxTEZMajhjL3d1emFZRTUwSFNMWm9sTmFORndvQUE1d3g5R1ZqZkVTYnQ1czJPb1kwQmFDZEdTYnl1VkNQbCs4Z28yWXYxRHgrQWRBVkRBVGNFbEdjNGNVSHFDb0Z4RHczQkJaRHBGSjVMRGNvZjRzWlJjT21aM2c4cDZZdVowM3ZQZ2N0UXZsY01SRDYvRkxCdmh6VGNVMExhbWJpYU1OUCtVbkIwWW1xMTJjTUNwZWhlRDRYU3NjcDQrZk45VVJuM2FkRVVHekpiTElqdmUwMjN6QUhYN0I3a01oSVlTT3lDMk1hQjJWZ3EwSi9uV3FpZTcrQm5vMjZNUzEvWVVLSUNvdis2UVkzeGh1YlB5S0tuWjdNbFpUTDFXeGZBNGQzUElHT1d0bUp0OTJLT0xCQ2J3ZFhja2NxblRFUjJDc2s5WHBzWk51elR6L1lSMFpoNWczZVFiWVlFaUJ6TTZxeWZ4MWt6akRhNlpSZS93dHdCQUJublVyWm1yOHBsOVY4Rk9QUldVUzJ2NGpIcTBJWlRmTkErYjVIRlE4Wm5vQTRCVFhJRWx6NnhSV0xNN2kvNlEyWG96ejBSa1pOVFMxVndjdW8ybEpRTWQwdGZuNDhyaFdVM0F3TEU3YU5IOTV1alU1Zk91Q0pNaEpBb016RUh3MnZUY1F0cUJSNThnVGJ3eHJaYkNRNWFtT3JYMm1nRVRPWjYzamFBSGdDWE8xK0V5dERrK0EvUW54dWlMYjVKS25jSHI2NDNpaE44UlQ5Qzl3ZWVBK2NBRlJjZ1hrWUhqc1hmeERmYXBpQzV1VXJUekF5eTJaUGcrOENBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGR2F0aHNpanBTUWFOaHdRaWdyeDNWSXN5QnhDTUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVVo0cTZzdXBJSEhyMU8yZzNKM0lHNjVGankxTXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUUV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUJHK2tQczhsZmtZdmg2SFB1TlFCU2pxeldUMGwvWXlFdzBLN0tkV25RMDZlZWVXWUtqYUZUUTZjRElQMHVjUXEzUjRjeko4UVcvVEJKRmdJOTVSVTFMVjRaK3VkYnh4RzE1T2pKT2JZSXp0dDBEVTRFcnd5ZjJyREVKZUU4SFN4aXVkMGZ2WWVaZHFaUWVkMjFOL1lkVlJ5UjhTRHBIQ1hQUG9tWXhiMVZ5Zm56Ym4zQXZCK1lwcFhZUVlBWmRrRmU5Rnc1RlZjbHYyWTlNRDBEQ0ZjTmswdmZhbzdsQk9aREVmQ0pXTjY2eHZIdE8rd0xDNkZqV3ZUbjQ3emlxOWdteTlaZXlnWlNETGF4a3Q0UzNINmlqUHN4TCtkdWt1cC9Kem5UcmUyeThWSGdQZFZqZTdCOEEvZ2JPRVpZdjVQSUphS1NmYzBkWDdYV3R1cE95MUgwL3FJd1A5UHlscEhmNWNnNElncHFyWmFaS1NqbG9iV3hpUDlROVJhaU5KQ1RKWnZJTzR3VnFBMXRpR1dJcnRrTEh4ZlhudVlvSTRmYXg1VG1KNzl3b0RuZHN2U2x6OTNGWTBMV21hL3g2WlY3OWx4amJ4ODJJTFU0c3ZsbE5aUFQyL1ZjSVA2TlJmU3AyYVIxcFl4QnRzemJVL0VTOG93RDR6blNvT3ZUWDNML3JhYjNBWjhVQk5ZMTM0UnFpekZzT1E4eEl6bWNtMTR5a3lsVGZ3dElNbU5tZUpOdWJHcmlGZWVCeFQzUWJDeHMwQmFmc2tFbUhhRGJvUWc3VWd2RDQ3ZGJJcjEzNC8rbTVZTmtWR2dtRjdHTml2bWxXSVh3QWlzMVhCOXcxcG1tenRFek43ZnFpWUpuenZBUDVha2FyOWJxbzRnVnlyU05Bd2xyT2tRVEUwdz09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPlNtRm5JSE5wWjI1bGNtRnlJR1J2YTNWdFpXNTBaWFFnSWtiRHRuSnp3NlJzYW01cGJtZHpZWFowWVd3aUlHMWxaQ0IwY21GdWMyRnJkR2x2Ym5OdWRXMXRaWElnT1RJeU1qRXhOVFUxTnpRME16UTVOakl4TXk0PTwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVEwZEpJRk4yWlhKcFoyVWdRVUlnWENzZ1JHRnNZU0JGYm1WeVoya3NibUZ0WlQxRVlXeGhJRVZ1WlhKbmFTeHpaWEpwWVd4T2RXMWlaWEk5TlRVMk16TTNNakU1TVN4dlBWTjNaV1JpWVc1cklFRkNJQ2h3ZFdKc0tTeGpQVk5GPC9uYW1lPjxub25jZT5tVDFReTh6RjZKUmJZbzFJMFlEY3BLamJGaUE9PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+UkdGc1lTQkZibVZ5WjJrPTwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHlNUzR3PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlNVOVQ8L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRRdU5BPT08L2RldmljZUluZm8+PHVoaT5LTExvaTdvWklrYjBoZldDK1JUdkZaRnJYUWs9PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNpYj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkFsbG93RmluZ2VycHJpbnQ8L3R5cGU+PHZhbHVlPnllczwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5DZXJ0aWZpY2F0ZVBvbGljaWVzPC90eXBlPjx2YWx1ZT4xLjIuNzUyLjc4LjEuNTwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PC9yZXF1aXJlbWVudD48dWF1dGg+cHc8L3VhdXRoPjx0b2tlbj50b2tlbi1ub3QtdXNlZDwvdG9rZW4+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==


Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHYwoBAKCCB1wwggdYBgkrBgEFBQcwAQEEggdJMIIHRTCCASShfTB7MQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMTcwNQYDVQQDDC5Ob3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nGA8yMDIxMDMxNjA2NTYxNVowXDBaMEEwCQYFKw4DAhoFAAQUEQ+CGjW08iANzMN7+C4OpY7FvUcEFM5oU7vGM+6Cb9SFu2ef8fKZEWRnAggdfmAEA3Qnm4AAGA8yMDIxMDMxNjA2NTYxNVqhAjAAoTQwMjAwBgkrBgEFBQcwAQIBAf8EIJvrKsYyacT5//uZDaOOL0NpaGKuzyfy+lVwp2q2JY0EMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQBr5iaBILdrVvqdt3KiOPpms1bkYhBY2k+4xUGc4mWtH3lRCpl5Gb3Wap01EQ1u2Xq6XzBoUPMrNJGuaTeg9kgvgdnQY+1qoQaVsRFHQVd86jqIWEqNeIjd55Pf23PGyLX46OJxpWewXG0U9Eexxt6RXRauIaOrwK7je88s3xxNDjQwxdnB4Z2JdyidJuaUzAgZLekLoR5Oitkjc5efuAYhUt1h8lz944gTwOZIOGLoHYkICOn7rXfNoLnkMbpJ7Cptp2mkQW/5vVuXJLIIWq0kbApbu75+/KdTf3A/tI3F4rom7WS2Kjv22dZjlSBPfh15bDe98eDOXECT89hGymlaoIIFBTCCBQEwggT9MIIC5aADAgECAghPENpbvV2zXjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMSowKAYDVQQDDCFOb3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjAxMTA4MjMwMDAwWhcNMjEwNTA5MjE1OTU5WjB7MQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMTcwNQYDVQQDDC5Ob3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAo0RQoSi+9WY3/+S2UhNO8Fy1bxfPYeM566V+KUEWh0SCIJgbFqX/rBh3HNm1GMs9E+ZUgaKDFeDMV9gI8FOid1yG+yd1j4clK0c0CkujvFBaU1dEYk/peRckpsEINwta6n057G7UV5gJwV14+jSzniuUNu1zpXSBdrI4mTCRaLEYNAqjpy5nzyKN3WVaQY7zghlOTJmVoth0/cr+cY9b5uRZRoOvwNZrQE1si7+fp7yNrQZ+A8KyUP6b/9bNxg+5e4RYtzKCq7tf6h9Vg2BNKl/50tot83ltCPjG6wWDZrVGNRK3aMSxwjnGKsWZ5WWzZSkznLyLO/iI04rwGNa3iwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFM5oU7vGM+6Cb9SFu2ef8fKZEWRnMB0GA1UdDgQWBBS/3rd6HbovxDpKhyW1YCsofL6dTjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAxEt2eaBrv2HEl7ld6MBC4VX/1nT6e+JNoBUFMgpnmbssZviy7nxOMEquM/rhNkUJcM5pfsYQZVTQjHOAIznb8W1vC/u9pFt9LY532D7fkA4tnAFUjomYrUw0+iI4r5mtQ4g7m/6sZVm4s6UfJlnLRoIe1eRlD3fmBEHWf9/oARJPsqSeRtcfgEjFem4X75XkGqzKWl/vCc1CvRnJCKAIUbqT8JiKFXD1p4R7nrXBmFX+HpkVnNXCh6nmiean+HRxCYs1u4tfjQMpcdkbBNEIZ9k5kLo93BbVpv3Z3Liw1g4VTPeZO6QV0VXx6iEMaf6zE5mgA7U6P6AgpolKDZO2A85oqVFcYf0MFprjiHHmTCQhjj6d7P+55gv2p35rOw3kzAogNzQXFsdQ+Vq65h0jXXb+aCfDLTYge6hD+zduWz4KveiEbFf1//nNx3VI4JVx5YupnMXwokBwDR+ZBFX7rmai0cpFyng8RvjhgJmf16j1YGkGj+6T5c2TsP0qFOLM68DTLpYALKrDobWtYI++uXN6N3RPhFcnoMrS/j8E3RsQAyji1zo7w93U8x713/JIFGoMkucbjFYLgD5LB8PvJhqotqCQyRLeE87/7NSNiPIqzVnOBvNqVKEkidFt06u8vZeWWZstz0bBrn6OqPk8UQ9LGnMoBxBQKfB1srLZpv8=




      

    

		2021-03-16 10:48:05.240394 UTC ±4 ms		2021-03-16 10:46:10.181106 UTC		
      193.183.220.101
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
      
    		
      
        Scrive eSign sent a reminder to sign via email to Jonny Jones (JJ) at the request of the user Bengt Östling (BÖ).
      

    

		2021-03-16 10:48:24.78886 UTC ±5 ms		2021-03-16 10:46:10.181106 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Jonny Jones (JJ) was delivered.
      

    

		2021-03-21 14:10:01.622831 UTC ±7 ms		2021-03-21 13:51:07.650938 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (jonny.jones@rattvik.se) to Jonny Jones (JJ). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 

      

    

		2021-03-21 14:10:24.121969 UTC ±7 ms		2021-03-21 13:51:07.650938 UTC		
      193.183.220.101
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
      
    		
      
        Scrive eSign sent a reminder to sign via email to Jonny Jones (JJ) at the request of the user Bengt Östling (BÖ).
      

    

		2021-03-21 14:10:26.721623 UTC ±7 ms		2021-03-21 13:51:07.650938 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Jonny Jones (JJ) was delivered.
      

    

		2021-03-22 04:18:26.742861 UTC ±4 ms		2021-03-22 03:51:37.791792 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to tobbefredin@gmail.com was opened.
      

    

		2021-03-22 08:28:19.882561 UTC ±23 ms		2021-03-22 07:51:48.12051 UTC		
      193.183.220.101
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
      
    		
      
        The user Bengt Östling (BÖ) changed the email address for the party from jonny.jones@rattvik.se to bengt.ostling@dalaenergi.se.
      

    

		2021-03-22 08:28:19.882561 UTC ±23 ms		2021-03-22 07:51:48.12051 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (bengt.ostling@dalaenergi.se) to Jonny Jones (JJ). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 

      

    

		2021-03-22 08:28:41.559042 UTC ±23 ms		2021-03-22 07:51:48.12051 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Jonny Jones (JJ) was delivered.
      

    

		2021-03-22 08:28:42.779838 UTC ±23 ms		2021-03-22 07:51:48.12051 UTC		
      193.183.220.101
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
      
    		
      
        The party Jonny Jones (JJ) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-03-22 08:28:55.976015 UTC ±23 ms		2021-03-22 07:51:48.12051 UTC		
      40.94.103.14
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
      
    		
      
        The party Jonny Jones (JJ) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-03-22 08:29:10.327496 UTC ±23 ms		2021-03-22 07:51:48.12051 UTC		
      193.183.220.101
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
      
    		
      
        Scrive eSign sent a reminder to sign via email to Jonny Jones (JJ) at the request of the user Bengt Östling (BÖ).
      

    

		2021-03-22 08:29:16.964341 UTC ±24 ms		2021-03-22 07:51:48.12051 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Jonny Jones (JJ) was delivered.
      

    

		2021-03-22 08:29:40.944995 UTC ±24 ms		2021-03-22 07:51:48.12051 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to bengt.ostling@dalaenergi.se was opened.
      

    

		2021-03-22 09:26:50.673156 UTC ±11 ms		2021-03-22 08:51:51.976965 UTC		
      212.28.208.143
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.57
      
    		
      
        The party Jonny Jones (JJ) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-03-22 09:27:00.279473 UTC ±11 ms		2021-03-22 08:51:51.976965 UTC		
      40.94.97.56
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.57
      
    		
      
        The party Jonny Jones (JJ) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-03-22 09:28:33.931269 UTC ±11 ms		2021-03-22 08:51:51.976965 UTC		
      212.28.208.143
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.57
      
    		
      
        The signatory Jonny Jones (JJ) changed the text in the text field “ID number” from 
  blank
 to 
  “196505177219”
.
      

    

		2021-03-22 09:28:33.931269 UTC ±11 ms		2021-03-22 08:51:51.976965 UTC		
      212.28.208.143
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.57
      
    		
      
        The signatory Jonny Jones (JJ) signed in the signature box “Signatur 4”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		3		0.144		0.349




      

    

		2021-03-22 09:28:57.368032 UTC ±11 ms		2021-03-22 08:51:51.976965 UTC		
      212.28.208.143
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.57
      
    		
      
        The document was signed by Jonny Jones (JJ) using SwedishBankID through CGI as the authentication method. 




The text signed in the SwedishBankID client was:


Jag signerar dokumentet "Försäljningsavtal" med transaktionsnummer 9222115557443496213.






Data returned from CGI:
  
Name: JONNY JONES
  
ID number: 
  196505177219

  
IP: 212.28.208.143














Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPnhoOTdaQ0NJNDZpTUlNR2JFN0dFdnF3dDFORm5vTDhjdnNLZkxCemJJNnc9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT4vVk5KUnJBN1F4VXVXQkM2em5BVjRvL2dGMWNYVlR3Q1l3VUF1aC91amU0PTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT53bUw4N010dlgrWGVVY3N4K29EcWZjWjVnNWtZZWs5a3FOcFV4alVSK2Q1cW1CNW8vRVNqd1J1ejZmeHdqazBPOVpTbzlrMVFiQy9KOE80L21ZUFdJb1VBVFlDRlBEV1VmbmRnRnJMYXJxYzg0UWp1bjdGUmdodVZOWTYvNG5SaG1vTnhvZ1U4RXk3OU1WYlZabGZRdWRma1ROUUFycGkzLzByMU5aa2g4SEJqL0Q4REJTbEk3MUQvd2pIUU1sNmpQMVMvTW5UUWc0OW9JenNkclpUUHU2N0JZdW82MHNUOStmYi8yTzlTSmNKMmFHVGQ1TERkK0NPWngrTS9leis2L1dzZVBFN1d4N3RRRWM3R2EwYlJ5cTIwOEtNZzVaSjZVSWFucmw5dlZrY1dzWDAveVZRSFhUYjhlVjlabUhKWGFRdS9CdEFPTXUyMWg5cll5SUtDYUE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGUWpDQ0F5cWdBd0lCQWdJSVlQekU3VnRXbmtzd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NakV3TWpBek1qTXdNREF3V2hjTk1qUXdNakEwTWpJMU9UVTVXakNCckRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVPTUF3R0ExVUVCQXdGU2s5T1JWTXhEakFNQmdOVkJDb01CVXBQVGs1Wk1SVXdFd1lEVlFRRkV3d3hPVFkxTURVeE56Y3lNVGt4TXpBeEJnTlZCQ2tNS2lneU1UQXlNRFFnTVRFdU16VXBJRXBQVGs1WklFcFBUa1ZUSUMwZ1RXOWlhV3gwSUVKaGJtdEpSREVVTUJJR0ExVUVBd3dMU2s5T1Rsa2dTazlPUlZNd2dnRWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUJEd0F3Z2dFS0FvSUJBUURQbWdXMWRRSjVLMnNSanFCS1U0TU9CTzk0VHlqWFRZdmVKRmNRS3AvRkNMM2Fwa1Iwc1V0RFEyckRGRUlzeVdZYzVTSmY5N0gwM0VoOGV1S2ZFcjZ1TUZIMkZVUDViS09BWU1kYzBXVGlmZnZ0YzJCZ3hLU2ZYdFJXd00yY3BPZmJXSkI5QjNkakVUZzZqTmYxT2VoNFVlVGlBY2o2dTlzTmhWYy8wWTdzYjdSL2ZaOVZ5cTlMZ1Z1TDhzTXIyektQaTZIeHN6cWUzVnR0R3FZL3AzelFZZVhTNmVzYWp1eXNqalFwdVgyenJlc0d3Qk5LSEJOVVFZY3YvUWg5Y0g4UE9sZXlBVmxLOG50c2kvd3UzZWdqM3lueHRZOTJjOW5mWmdTWDE5aHltMjRmWW96ZElmaEYxVmpySyt3dCtOemYzdmRSK3lSUlRhcncyaGZUcHZPUEFnTUJBQUdqZ2FVd2dhSXdPd1lJS3dZQkJRVUhBUUVFTHpBdE1Dc0dDQ3NHQVFVRkJ6QUJoaDlvZEhSd09pOHZiMk56Y0M1eVpYWnZZMkYwYVc5dWMzUmhkSFZ6TG5ObE1CTUdBMVVkSUFRTU1Bb3dDQVlHS29Wd1RnRUZNQTRHQTFVZER3RUIvd1FFQXdJR1FEQWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlIzcEFqV3JyMTBJL2dEdzlmWlhtajRJRzNDTWpBZEJnTlZIUTRFRmdRVTRvZzhZVWUrSGhPK0JZNG96MytrZHRXVm12Z3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVMQlFBRGdnSUJBQmRwS001N0FGVzZHZU13RkwvOUtNL2JEaWxNZGg1REkwSFBhZzlRdEs5VVlSb014MTBpYUlQOVl0N3ZBRXRxTFdjQ0lMMnI3Zkt6NnM3VnMzNUh1bDM5eHQ4MWIxVzc0cytTaTU1MEQ1NXR1Y1hYR043Y1ZWUGtvS3RRb3lzeXQzREhpR2FaMk9tbG0yYldZdDdYektNdjRLK3BqS28rNmxGdGx6T0JjaW1paXFHbDczT2pUOU4vSUpTTEg1YnpETmxGelNYbm1OdlFuOGUvaXcrUVlSVWZCNEVabVZyMWdtdlZSdDk5L3Q5WGpaL2Y5b1lCSHZ4UUxhOGF6SXlQa1BiL0JERGE3dTN5UDFzQUg4SWg0amlPd081WFh6RyswMzQ3K082cC9vSXF5eFJqMnhTZStYdzcvRDJFamVNaGdab1pzUzcvVWs2UGllN1RuajR3bW5NQ3dOQUs2Z0Zsd1dWRDZyMlUyaGNMcURtYWFnMjVpVE1nYUlRNWQzN0RHYWFCTjE5OUNXK2tpQUk0QlRLWTVoRE1nOE85OXNZRHE1cjVLL21uSjd2UXc0OUFhbFl6NWE4d29YYm92MnByQWUxS1lka3VGdmtYWUQySkQvaVFFVVBqYWR6aVJIbk4vaTdwWElwTW5vR2NTYk0wSkhFN2o2ZnVtS0VLR1JUM0dLZGhReENaK05BclUyUjFUU2JxOTdaNXdPK1ZrUmR4N1lhMC9Idkk4YSs4YjY2YlNkdnJyeUtyUXVKams0Z0hRczNCUXBaRWVwYmZPZUlQb0hoZVZGSERhMXdKckFENTdGb2hOZ1JZM2Z6MWN5ZjNYbjRJT1ZlbytTMkdpOTBVekJySHY3dWYvWjlqdy9oUjEranVad3IwZHNFYWpQc2gzR1Y1NUU3TGxDTkk8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ5akNDQTdLZ0F3SUJBZ0lJTm1SZlR3dndzMkV3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVMTUFrR0ExVUVCaE1DVTBVeEd6QVpCZ05WQkFvTUVsTjNaV1JpWVc1cklFRkNJQ2h3ZFdKc0tURVRNQkVHQTFVRUJSTUtOVEF5TURFM056YzFNekVpTUNBR0ExVUVBd3daVTNkbFpHSmhibXNnUTBFZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSREFlRncweE1qRXlNVE13T1RFNE1ERmFGdzB6TkRFeU1ERXdPVEU0TURGYU1HMHhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVJzd0dRWURWUVFLREJKVGQyVmtZbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF4TnpjM05UTXhMREFxQmdOVkJBTU1JMU4zWldSaVlXNXJJRU4xYzNSdmJXVnlJRU5CTXlCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNSUlDSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQWc4QU1JSUNDZ0tDQWdFQXhYUVp2ZjMvZ1VkSU9OZGZEUXVCMXA0RjB5U3EySk5Wc3MvTVZNVjZqcXRyaThsM0F5TC8xbUE0V1JsZU43dGtja0ZvVGlrTVlKYTc2Z2x1TFJmZjNINkNDTko4WFd4WWh5bFlnOHN3QXRncUx3ZjcvSzRvUHpEa3I0T1BIWXBodzBON25tdTJsaEJSQXduV3ZoNm5hd25aSjhKSnVVelpzdXFBVWZSMmlURmU0dVJKSmZZM3ZubTB0UVlBdU5yU2tialNRZVlvbXo3eEVxSjMyb0NFNm44VEZ1RHgzdEwzRUxITVgxOWhuTytra3IxVVlkbFFIa0wvczRIcjZoUW1QNC9nUnduMXRDc3hnVzh4ajZhMmZrQ3FDdURvWGsrZTZjbnpnOUpWQllSMFV4ZHYvcHMzbThlOEZUS0hvaEc4R1ltNW5BQTF6dlhGK21nOW1sZ1hIcGE2QVllY3YrYU1sYnYxa3A0Zzhrc1MzMEFVY1Vobk1XTC9idnk0MU1zQ09TR3R2T2YvZFU5UGtScTlwcW5vZEV5OTkxTUtNcUxTdnBYcUFqd2R2NnpOTmhUSFhQdUtpTzl5NW5MdlBRbnRhSkZ2L2VpZU1RTHZUTU1KRzdTT1lpc0dCUTJtLzJhM2VJckVtaFd3ZjZjd0QydFVIY0dPOEN6RXNOZ2VGNTNweGdOc0w1cU5SOFpMNWZ5UVV5N1VnZzBsVGhKQWRZaTJ6N24xeUh0b0ZnVEk3YzZYMjJlbmxTajA4eHlSbnRneTNONGdBOFVDdzVIN0RQZmJDZU9rQS84YXFXNWtyMmhCOUF4YzVYUmlGdGVObGxUcC9hNUx1emlwSjlLNElCUkVONDZuViszVkhKWUpZQXIwbXMyblV2dzhaZ1ZPQktFTlVEWEcrWjdMcitrQ0F3RUFBYU40TUhZd0hRWURWUjBPQkJZRUZIZWtDTmF1dlhRaitBUEQxOWxlYVBnZ2JjSXlNQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVZUQxQktHTTQxN0tGUnJqWStoekk1S1RkMnNNd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRVXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdFR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJEUVVBQTRJQ0FRQkxZUlpBMjAybHJmWHdUVEhXb096N1p4VGlhdlNJMjNhUllFZzdwN1gzRG9IV21CNE5MZ3R1OHdVQnBkOVFmQnc2ZGM3N3VlN1lCSDRQR2tsNWpGUTc2MExLNENvUTZCaVlHTmxRSEF1SFkvdnBjMWJ1QXI3VmRuRFNhZTNIbU02M2dqVkpHSytLUUdkMFBIcU82dlgxaERQeDBSdFdtZjVPakFQQ08wM0NwdkU1ZjV2bWVWMWMxdFlVOFc0anFWTjEzc2lmVWtMSG01YkpQeWNwM3NLRXQzSVoxTktXNmR4bms5WEZMYWR1a0Y0SkM4VnpaM2pPcTBGRUVORFZHWGZGRm4yUHdjbnl5aDc5SGswd1I4cU9TOVpSOGE4UU0vMDgySjdnNkhjQmJuQlYwYW1hS3VKY3FKVDFsOSsrSDlmTmFPaGtoR3JYbFVTenZtNWc1UmJjV1FSOCtSTkYzN3N4TzA3cXFpU25lM1UyVW1rZVo5bFgyS2J4aE5tSloyK1hmaUxHMzdhUlRsT05NRXF4c3pkQ3RraHdKU2ZScVNrZStPTXBCdUxmaXFqTU1wcEJVQkN1RFFQZVEraExyUjBody91dmluTTc2K1QzTTBZMitUM0tSbCtUWG9OOGd0djBtTU9lV3E5TFRIdm9sZ2UyRVQyK3EzdHBKTUFkRkdxNWJzQkc5d0hDYWg2WWRqSElMSFRkTVNPSGJjTWdQQ0IzajVCQm50UUw3cnNqcGNEemFERU9QbmpGYlZwYjFiNTNVNURNb3ZnUHVaMzg2OFBIaWhHRGpDKzJjUGY5aWtWeTd2YWJpNi8xRlNvMzFoMldMVWY0YXUrT2RSN3UrcXZlRmNBR3lMY0FUMndxcnl0UDVGWkpCRmpDb044VzJhVVFiKzhLMzUvUlZBPT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ3RENDQTZpZ0F3SUJBZ0lJQTdzTFFURWh6dW93RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qRXlNRGN4TWpNeU16WmFGdzB6TkRFeU16RXhNak15TXpaYU1HTXhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVJzd0dRWURWUVFLREJKVGQyVmtZbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF4TnpjM05UTXhJakFnQmdOVkJBTU1HVk4zWldSaVlXNXJJRU5CSUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdnZ0lpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElDRHdBd2dnSUtBb0lDQVFEYW5TZStickpyMmt2L3VwZlZRN2VwR3lBQlgxN2pjU3lkYmhZVlFYYUdzTkZiODFGQkorYXB4VTkvMWFKWWNCK0hpREQxcnoySHRwUlpFekxsVHJCNUJ5KzlsQWZhSzFkd2lkUGdTNExacnNQL3RkdlNTMjVyR0Ftc0EzSGl1WDJRSklQOHpqMGtIM0xYMzdmZ2RkMzM4eHB4VmVucEhVcTVEbXJRTytkZk5PQlNRR1NESk1ScGpxTnhFNVl5ZGREWUpwVWMxMHlYWjZtYkR4Qm9oaEhZeWR1UUtWMVlNelRwcHdMbWFUS0FVdUc5cDNKZ2ZHZlV5Q3ovZ3NURlZvYTVsVlVUR1RRekxJOGVFWDdHYWVpZ1h3UlVzR0xwYUtRUStsNTZ3YWdyT0tzU3FZaDNTYlZFK01TazJwMzJObGUxaGovWFlFQ3RVTXhuVldXa3BRUUQ5ZGNUWnhNWEZLNzcwd2FqNytrQWJLUDJqNmlQM2FIaW1acWpwRWtRMkxCV1c5UitWS3VBQ21KZlRXL25wWmsyVnpJeERIQ0NIcTh0MWN3dVRUUzB2Z0xvRmdYSXBoeWhXSWNRZVQ2YUxObVQwZVBCSGNjcE11UjZQb0d4SGVXMVM0TFNPQXhGQTBDMktDNnp5SVF2MjBXUHB0VG9jM2VEVTkyNjd4Sk01TU84MUZwd3VFNmJnUkxnNS96dTVqeGVmL0NNSmZSYzc5Y1JIaFdNWFZ2Rm1GTkVGdUxkV2lVd3ZCWmpRb3ByeWkrb0t2eE8yeDRTeVI5OUVwSUVaa2VmMXkyS1pncSs4UFlZMlkvTTJ3a1VZK0hKd3pod3Vlem52enIyTklXWTJmc1M5cHp2QURvZkV3M1N4ZHNlTXY2SE9sMXJZdFY0NVJrcUV5MW5zRmpXTFFJREFRQUJvM2d3ZGpBZEJnTlZIUTRFRmdRVWVEMUJLR000MTdLRlJyalkraHpJNUtUZDJzTXdEd1lEVlIwVEFRSC9CQVV3QXdFQi96QWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlJuaXJxeTZrZ2NldlU3YURjbmNnYnJrV1BMVXpBVEJnTlZIU0FFRERBS01BZ0dCaXFGY0U0QkFUQU9CZ05WSFE4QkFmOEVCQU1DQVFZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUFEZ2dJQkFBWTNjNm9EZC9RdURqY1BBbWsvaHh0OGVZeU1FemdTNE1VQkRGQUVhSU00NjU3RUtFcDB4VTZKeElGcG9GNS9SZHlXLy9qdlZpcUEzcmJVV1lub0FDejA5b2lDUWdqbmFaSmdIRE9RK3Q2ZytrVjJWbkVKR0dvL1VENnhjbkpDRm1ka0VLd3hnNG5qL2tiMVZSdFBqWml3QUtvMWFSMUNqVlNpOUtFQVVpblF6VzNITW54Q1g5c2M5Wmk4eEVmckJTVmtoMmhVNllKM2lNYjhVVEdXdUcyMkRSQnlkMzRTTUNJMmNRT1lYVnoyTWQ1anpLd01NcktYaWpCWEhtTVNUaEZsUG5HY1J2aHFDdjMyN1drMVNYUE81ejJrWkpFSDU3dFRNajZFMDFIYUZnQ3NnYWp6YU5uWjhqQUU0Sk1IcWxlQTJWV2NIQVhqOG1ySEhHVVZsTHo3VzZSR0F4eXNwT0N4dEp4STFBUU1JUFhkaFpCQjF4NHBvaUd1RFY4TUk3Q0Znd2FuZCsxbG1tN2ttamdZblBSS051R0tPNUN0T0Zmdmw2NTNha3RFY1ViUlNpdzkvdWVtbzVOSTRQWDRzV3pVbTMvYURva1NPR2FUZlJPOHBibWpOQlNpbVdFMjQ1RDQvR3NDckd1UDZFMk12a1VpeFNPQVR4eDdjYXNQcWtsbFZPNnp5TFJXclM3emhBeFFveFI4TnFDblJRb1VvYTkzTzV0Z3NpMUJjU2VuaHJ0U2FDaTNmdlZtWSs2VkhOYjhIUWkvbEduelR0WDNnVkl1REhxVy9qMnE5azJLdDhqeXF4dUhQSUcrSXFsbHMybFNhR3AwT3AzS1hRWWNiOGIrMU1nR3RNaGV6c3JqWk5GTERxdmhKQUoyelYxcmxndVM5V0JXcCtxVzwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5TbUZuSUhOcFoyNWxjbUZ5SUdSdmEzVnRaVzUwWlhRZ0lrYkR0bkp6dzZSc2FtNXBibWR6WVhaMFlXd2lJRzFsWkNCMGNtRnVjMkZyZEdsdmJuTnVkVzF0WlhJZ09USXlNakV4TlRVMU56UTBNelE1TmpJeE15ND08L3VzclZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlRMGRKSUZOMlpYSnBaMlVnUVVJZ1hDc2dSR0ZzWVNCRmJtVnlaMmtzYm1GdFpUMUVZV3hoSUVWdVpYSm5hU3h6WlhKcFlXeE9kVzFpWlhJOU5UVTJNek0zTWpFNU1TeHZQVk4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLU3hqUFZORjwvbmFtZT48bm9uY2U+SU84bktseU43U3FJYndrZG8rMUZWTk5RYURBPTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlJHRnNZU0JGYm1WeVoyaz08L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR5TVM0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5TVTlUPC90eXBlPjxkZXZpY2VJbmZvPk1UUXVOQT09PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+NjlDWnY2RnhuTnJYMU5Wc3ZDVUJGckxXeVE0PTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5BbGxvd0ZpbmdlcnByaW50PC90eXBlPjx2YWx1ZT55ZXM8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+dG9rZW4tbm90LXVzZWQ8L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=
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1. Purpose

The purpose of this document is to explain how Scrive eSign measures time and provide a mathematical algorithm by which it is possible to calculate the probability of the error of the time stamps recorded by Scrive eSign.

2. Time measurement process

This section explains the NTP (Network Time Protocol) configurations of the systems involved with time measurement of Scrive eSign.

2.1 The hypervisor

Amazon, which Scrive eSign uses as hosting provider, use Xen or KVM depending on the generation of the virtual machine, for virtualisation. The default configuration is that all VM hosts are time synced using a clustered public pool of NTP servers. Scrive eSign does not use this mechanism.

2.2 Time synchronisation

Scrive eSign relies on NTP running on the virtual machine guests to get coordinated time from an NTP source. Scrive eSign does not use the time provided by the hypervisor hosts hosting the virtual machines, i.e. Amazon. This will help mitigate factors like load on the hypervisors or virtual machine guests affecting clock accuracy. This NTP synchronisation will override the clock synchronisation from the VM hosts’ clocks.

3. Configuration of hardware and services

This section describes the time/NTP and monitoring configuration of the application servers that run the Scrive eSign service.

3.1 Boot Time

The guest virtual machine behavior for the database server is as follows:

		On boot the virtual machine guest clock is set from the VM host

		ntp-date is run once from an init script

		ntpd is then run from another init script, which runs continuously



The behavior on the application server is the same with the exception of the ntpdate step which is not present on this system. It is worth noting that entries in procfs are not available for querying the configuration of the kernel with regards to Xen/clock configuration.

3.2 NTP Configuration

Logging that traces accuracy and time synchronisation is configured to use local NTP servers in the Scrive environment, which in turn acts as a proxy for the NTP server pool below that follows UTC(SP), i.e. official Swedish time:

		ntp1.sth.netnod.se

		ntp2.sth.netnod.se

		ntp1.gbg.netnod.se

		ntp2.gbg.netnod.se

		ntp1.mmo.netnod.se

		ntp2.mmo.netnod.se



3.3 Monitoring

Scrive eSign service has a monitoring system (Nagios) that monitors various aspects of the NTP statistics and keeps historic logs. It informs of problems with NTP server connectivity, jitter and offset, immediately regardless of what time of day it is.

3.4 Time scale

The NTP configuration together with the logging implies that we are following UTC(SP), and all timestamps are because of this traceable to this time scale.

4. Calculation of the probability of the clock error

This section describes how to calculate the probability of the clock error of the Scrive eSign timestamps.

4.1 Clock error samples

Once per hour Scrive eSign uses the NTP protocol to check the difference between the Scrive eSign server clock and UTC(SP). This check is performed directly against servers in the NTP server pool listed in Section 3.2. Each check results in one clock error sample (hereinafter “Clock Error Samples”), which is assumed to accurately reflect the actual clock error.

4.2 Clock error algorithm

The calculation of the probability of the clock error can be done by inserting the Clock Error Samples into the algorithm below. We assume that the samples follow a normal distribution.

		Let 

 be a set of the clock error samples (in seconds). Let 

, 

.

		Let 

 be the random variable representing the clock error with parameters estimated using data set 

.

		Let 

, 

 be the the empirical distribution function.

		Let 

 be the size of discretized value space, 

. Let 

 be the discretized value space, 

 be the set of data points representing empirical distribution function, 

 be the set of data points representing cumulative distribution function of the random variable estimating the clock error.

		Plot the data in 

 and 

 to assess the accuracy of the estimation.

		

 is the estimated probability that the clock error is smaller than 

 seconds.



4.3 Clock error samples and evidence of normal distribution

The last 1000 Clock Error Samples are inserted into this document in section 5. These Clock Error Samples can be used as input data to the algorithm in 4.2 to provide evidence of normal distribution and to calculate the probability of the clock error of the Scrive eSign time stamps. From the Clock Error Samples one can derive the parameters (mean and variance) for a normal distribution. One can also calculate the difference between this estimated distribution and the empirical data given by the Clock Error Samples themselves. You can see cumulative distribution functions (cdf) for the estimates and the empirical data and on top of that the difference between the empirical and estimated errors in the graph below. This graph also allow us to visually estimate the probability of a specific maximum error.
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4.4 Input parameters

Based on the Clock Error Samples in section 5 it is possible to calculate the variables that define the normal distribution (mean and standard deviation). Scrive eSign has automatically calculated these variables as per the below:

		mean: 0.55 ms

		standard deviation: 1.55 ms



4.5 Probability of the clock error

By using the algorithm and the Clock Error Samples Scrive eSign calculated the following probabilities of the clock error ‘e’:

		|e| < 2.5 ms: ≈87.023%

		|e| < 5 ms: ≈99.772%

		|e| < 10 ms: ≈100.000%



5. Clock Error Samples

The following are the clock error samples collected between 2021-02-08 16:24:48.29454 UTC and 2021-03-22 08:51:51.976965 UTC:

		Time collected		Clock offset

		2021-02-08 16:24:48.29454		-0.8 ms

		2021-02-08 17:24:50.995258		1.9 ms

		2021-02-08 18:24:53.555836		0.7 ms

		2021-02-08 19:24:55.651922		1.6 ms

		2021-02-08 20:24:57.267982		-0.5 ms

		2021-02-08 21:25:00.527728		-1.0 ms

		2021-02-08 22:25:02.801821		0.4 ms

		2021-02-08 23:25:05.166186		0.0 ms

		2021-02-09 00:25:06.919965		-2.2 ms

		2021-02-09 01:25:08.57681		-2.1 ms

		2021-02-09 02:25:10.277752		-0.9 ms

		2021-02-09 03:25:13.713814		-1.3 ms

		2021-02-09 04:25:15.886324		-0.2 ms

		2021-02-09 05:25:17.837384		0.1 ms

		2021-02-09 06:25:19.808601		0.3 ms

		2021-02-09 07:25:21.610628		1.0 ms

		2021-02-09 08:26:37.975811		-0.2 ms

		2021-02-09 09:26:40.594205		0.3 ms

		2021-02-09 10:26:43.777414		-1.6 ms

		2021-02-09 11:26:46.432605		-0.9 ms

		2021-02-09 12:26:47.957011		1.0 ms

		2021-02-09 13:26:49.902565		1.1 ms

		2021-02-09 14:26:51.874015		-0.4 ms

		2021-02-09 15:26:53.901357		3.0 ms

		2021-02-09 16:26:56.721229		0.6 ms

		2021-02-09 17:26:58.513834		2.6 ms

		2021-02-09 18:27:00.453682		0.5 ms

		2021-02-09 19:27:04.323774		4.0 ms

		2021-02-09 20:27:05.775013		0.2 ms

		2021-02-09 21:27:07.665944		1.6 ms

		2021-02-09 22:27:09.200001		-0.7 ms

		2021-02-09 23:27:12.832614		1.1 ms

		2021-02-10 00:27:14.667372		1.5 ms

		2021-02-10 01:27:16.647927		2.8 ms

		2021-02-10 02:27:19.162618		3.6 ms

		2021-02-10 03:27:23.023627		0.3 ms

		2021-02-10 04:27:25.579168		0.2 ms

		2021-02-10 05:27:28.003272		0.0 ms

		2021-02-10 06:27:29.374006		-0.8 ms

		2021-02-10 07:27:31.239311		0.3 ms

		2021-02-10 08:27:33.82182		0.1 ms

		2021-02-10 09:27:37.11478		0.3 ms

		2021-02-10 10:27:40.20733		-0.5 ms

		2021-02-10 11:27:42.871526		-0.9 ms

		2021-02-10 12:27:45.077939		1.0 ms

		2021-02-10 13:27:46.631966		0.2 ms

		2021-02-10 14:27:48.575784		2.1 ms

		2021-02-10 15:27:50.460225		2.1 ms

		2021-02-10 16:27:52.711231		-0.3 ms

		2021-02-10 17:27:54.510958		-1.8 ms

		2021-02-10 18:27:56.721085		-1.5 ms

		2021-02-10 19:27:58.578097		-1.1 ms

		2021-02-10 20:28:01.438494		-1.3 ms

		2021-02-10 21:28:03.372554		-1.0 ms

		2021-02-10 22:28:05.046835		-0.4 ms

		2021-02-10 23:28:07.757588		0.1 ms

		2021-02-11 00:28:10.192941		0.4 ms

		2021-02-11 01:28:12.376255		3.4 ms

		2021-02-11 02:28:14.007259		0.6 ms

		2021-02-11 03:28:16.051052		0.5 ms

		2021-02-11 04:28:17.708452		-1.0 ms

		2021-02-11 05:28:19.473878		-0.2 ms

		2021-02-11 06:28:21.773175		0.0 ms

		2021-02-11 07:28:23.87723		0.3 ms

		2021-02-11 08:28:26.777891		-0.6 ms

		2021-02-11 09:28:28.658045		1.0 ms

		2021-02-11 10:28:30.597938		-4.1 ms

		2021-02-11 11:28:32.681257		1.5 ms

		2021-02-11 12:28:35.610241		-1.6 ms

		2021-02-11 13:28:38.039549		-0.7 ms

		2021-02-11 14:28:41.133115		-2.7 ms

		2021-02-11 15:28:43.348058		1.0 ms

		2021-02-11 16:28:45.028664		2.5 ms

		2021-02-11 17:28:47.427172		2.4 ms

		2021-02-11 18:28:50.970932		0.9 ms

		2021-02-11 19:28:54.319575		2.2 ms

		2021-02-11 20:28:57.227819		-1.1 ms

		2021-02-11 21:28:59.554918		-1.1 ms

		2021-02-11 22:29:01.315839		1.4 ms

		2021-02-11 23:29:03.174725		0.1 ms

		2021-02-12 00:29:05.346239		2.5 ms

		2021-02-12 01:29:08.042187		3.5 ms

		2021-02-12 02:29:10.087051		0.6 ms

		2021-02-12 03:29:13.445442		0.0 ms

		2021-02-12 04:29:15.877627		-0.1 ms

		2021-02-12 05:29:17.663219		-0.8 ms

		2021-02-12 06:29:19.412236		-0.6 ms

		2021-02-12 07:29:21.204066		1.7 ms

		2021-02-12 08:29:23.485764		-0.5 ms

		2021-02-12 09:29:25.053524		1.2 ms

		2021-02-12 10:29:27.479879		-0.2 ms

		2021-02-12 11:29:29.687621		-0.6 ms

		2021-02-12 12:29:31.563945		2.7 ms

		2021-02-12 13:29:34.802233		-0.4 ms

		2021-02-12 14:29:36.687082		-1.1 ms

		2021-02-12 15:29:39.959624		-0.5 ms

		2021-02-12 16:29:42.922716		2.4 ms

		2021-02-12 17:29:46.700137		-0.9 ms

		2021-02-12 18:29:50.194975		-1.7 ms

		2021-02-12 19:29:53.762319		1.3 ms

		2021-02-12 20:29:55.842607		1.9 ms

		2021-02-12 21:29:57.380675		1.9 ms

		2021-02-12 22:30:00.075035		-0.1 ms

		2021-02-12 23:30:01.976094		1.8 ms

		2021-02-13 00:30:04.288089		0.7 ms

		2021-02-13 01:30:06.324238		0.0 ms

		2021-02-13 02:30:08.04964		-0.3 ms

		2021-02-13 03:30:11.143888		-0.2 ms

		2021-02-13 04:30:12.66672		2.2 ms

		2021-02-13 05:30:14.124823		0.2 ms

		2021-02-13 06:30:16.460069		-0.2 ms

		2021-02-13 07:30:18.18773		0.5 ms

		2021-02-13 08:30:21.190757		-1.4 ms

		2021-02-13 09:30:23.194082		-0.2 ms

		2021-02-13 10:30:24.895266		0.9 ms

		2021-02-13 11:30:26.846641		-0.1 ms

		2021-02-13 12:30:28.627696		-0.8 ms

		2021-02-13 13:30:31.279489		-0.3 ms

		2021-02-13 14:30:32.934878		0.0 ms

		2021-02-13 15:30:34.528342		1.7 ms

		2021-02-13 16:30:36.800625		0.4 ms

		2021-02-13 17:30:38.653037		0.6 ms

		2021-02-13 18:30:40.338717		-1.5 ms

		2021-02-13 19:30:43.195453		0.3 ms

		2021-02-13 20:30:45.633345		1.2 ms

		2021-02-13 21:30:48.691554		-0.5 ms

		2021-02-13 22:30:51.14219		2.6 ms

		2021-02-13 23:30:52.846624		0.9 ms

		2021-02-14 00:30:55.375188		1.7 ms

		2021-02-14 01:30:58.418002		2.3 ms

		2021-02-14 02:31:00.641968		2.1 ms

		2021-02-14 03:31:02.137409		2.7 ms

		2021-02-14 04:31:04.043801		-0.6 ms

		2021-02-14 05:31:06.490002		1.0 ms

		2021-02-14 06:31:08.156769		0.4 ms

		2021-02-14 07:31:09.660251		0.3 ms

		2021-02-14 08:31:11.625968		3.1 ms

		2021-02-14 09:31:15.540582		1.3 ms

		2021-02-14 10:31:17.170531		3.2 ms

		2021-02-14 11:31:20.046623		1.0 ms

		2021-02-14 12:31:21.880522		0.2 ms

		2021-02-14 13:31:23.933555		3.1 ms

		2021-02-14 14:31:25.413564		1.8 ms

		2021-02-14 15:31:28.581681		-0.2 ms

		2021-02-14 16:31:31.62778		0.1 ms

		2021-02-14 17:31:33.345284		0.0 ms

		2021-02-14 18:31:35.290739		-0.2 ms

		2021-02-14 19:31:39.305749		-0.8 ms

		2021-02-14 20:31:42.009859		2.2 ms

		2021-02-14 21:31:44.258882		-0.5 ms

		2021-02-14 22:31:47.193379		0.5 ms

		2021-02-14 23:31:48.666229		0.7 ms

		2021-02-15 00:31:50.384377		-1.1 ms

		2021-02-15 02:02:48.652338		2.8 ms

		2021-02-15 03:15:19.345816		-2.4 ms

		2021-02-15 04:15:22.359588		-1.0 ms

		2021-02-15 05:15:23.794494		0.8 ms

		2021-02-15 06:15:25.701311		-0.4 ms

		2021-02-15 07:15:27.350838		0.9 ms

		2021-02-15 08:15:28.864545		0.9 ms

		2021-02-15 09:15:30.805611		3.1 ms

		2021-02-15 10:15:32.225421		0.8 ms

		2021-02-15 11:15:34.18445		2.3 ms

		2021-02-15 12:15:36.087089		-0.8 ms

		2021-02-15 13:15:38.065637		2.0 ms

		2021-02-15 14:15:39.602354		-0.1 ms

		2021-02-15 15:15:42.991142		-1.0 ms

		2021-02-15 16:15:46.148326		2.3 ms

		2021-02-15 17:15:48.645039		-0.2 ms

		2021-02-15 18:15:50.614814		0.8 ms

		2021-02-15 19:15:53.267141		-0.4 ms

		2021-02-15 20:15:55.570828		0.8 ms

		2021-02-15 21:15:58.522215		0.5 ms

		2021-02-15 22:16:00.587613		-1.6 ms

		2021-02-15 23:16:02.501188		-1.9 ms

		2021-02-16 00:16:04.354164		1.7 ms

		2021-02-16 01:16:06.273223		-0.4 ms

		2021-02-16 02:16:08.310164		0.9 ms

		2021-02-16 03:16:10.4679		0.9 ms

		2021-02-16 04:16:13.028046		0.4 ms

		2021-02-16 05:16:15.437099		0.9 ms

		2021-02-16 06:16:17.085818		0.5 ms

		2021-02-16 07:16:19.417646		0.0 ms

		2021-02-16 08:16:21.161227		0.4 ms

		2021-02-16 09:16:24.152063		3.3 ms

		2021-02-16 10:16:27.654692		1.3 ms

		2021-02-16 11:16:29.395328		2.6 ms

		2021-02-16 12:16:32.818465		0.9 ms

		2021-02-16 13:16:37.042859		1.8 ms

		2021-02-16 14:16:39.18793		-1.0 ms

		2021-02-16 15:16:41.471617		-1.7 ms

		2021-02-16 16:16:43.361311		0.2 ms

		2021-02-16 17:16:46.471		0.4 ms

		2021-02-16 18:16:48.168799		-0.7 ms

		2021-02-16 19:16:50.513838		2.8 ms

		2021-02-16 20:16:52.164956		-0.3 ms

		2021-02-16 21:16:55.006504		1.0 ms

		2021-02-16 22:16:58.116075		1.5 ms

		2021-02-16 23:17:00.652428		0.3 ms

		2021-02-17 00:17:02.807476		-0.2 ms

		2021-02-17 01:17:04.93465		1.9 ms

		2021-02-17 02:17:07.343299		-0.3 ms

		2021-02-17 03:17:10.491837		0.2 ms

		2021-02-17 04:17:12.530993		-1.8 ms

		2021-02-17 05:17:14.556348		-0.7 ms

		2021-02-17 06:17:16.823596		-1.0 ms

		2021-02-17 07:17:19.344429		-1.3 ms

		2021-02-17 08:17:20.873783		-0.4 ms

		2021-02-17 09:17:22.736042		0.3 ms

		2021-02-17 10:17:24.516794		0.0 ms

		2021-02-17 11:17:26.311922		-0.5 ms

		2021-02-17 12:17:28.671987		1.0 ms

		2021-02-17 13:17:30.235888		0.7 ms

		2021-02-17 14:17:31.900573		0.3 ms

		2021-02-17 15:17:33.565737		-1.1 ms

		2021-02-17 16:17:35.470758		1.9 ms

		2021-02-17 17:17:39.229613		2.2 ms

		2021-02-17 18:17:40.662375		-1.0 ms

		2021-02-17 19:17:43.557384		-1.1 ms

		2021-02-17 20:17:45.555851		-0.4 ms

		2021-02-17 21:17:47.014658		-0.3 ms

		2021-02-17 22:17:48.653754		1.4 ms

		2021-02-17 23:17:50.405185		1.2 ms

		2021-02-18 00:17:52.606557		-0.7 ms

		2021-02-18 01:17:54.120455		3.4 ms

		2021-02-18 02:17:56.041815		2.1 ms

		2021-02-18 03:17:57.829499		-0.1 ms

		2021-02-18 04:17:59.888105		-0.6 ms

		2021-02-18 05:18:01.63363		-1.5 ms

		2021-02-18 06:18:03.566848		3.6 ms

		2021-02-18 07:18:05.393503		0.8 ms

		2021-02-18 08:18:08.27858		3.0 ms

		2021-02-18 09:18:11.272516		-1.7 ms

		2021-02-18 10:18:13.129051		-0.9 ms

		2021-02-18 11:18:15.594128		-0.7 ms

		2021-02-18 12:18:17.506592		0.5 ms

		2021-02-18 13:18:19.069421		1.4 ms

		2021-02-18 14:18:20.484232		0.4 ms

		2021-02-18 15:18:22.41166		1.7 ms

		2021-02-18 16:18:24.799274		-0.8 ms

		2021-02-18 17:18:26.905677		1.2 ms

		2021-02-18 18:18:28.366176		0.6 ms

		2021-02-18 19:18:31.93553		-1.0 ms

		2021-02-18 20:18:33.770809		0.8 ms

		2021-02-18 21:18:36.980444		3.0 ms

		2021-02-18 22:18:39.369113		1.2 ms

		2021-02-18 23:18:42.651981		-1.5 ms

		2021-02-19 00:18:44.761545		1.5 ms

		2021-02-19 01:18:47.332218		-0.1 ms

		2021-02-19 02:18:48.846951		-0.4 ms

		2021-02-19 03:18:50.675195		1.3 ms

		2021-02-19 04:18:52.201492		0.2 ms

		2021-02-19 05:18:53.861685		-0.3 ms

		2021-02-19 06:18:55.42689		2.5 ms

		2021-02-19 07:18:58.067194		0.3 ms

		2021-02-19 08:19:00.773279		-0.3 ms

		2021-02-19 09:19:02.487627		1.2 ms

		2021-02-19 10:19:04.327093		2.4 ms

		2021-02-19 11:19:06.119719		1.4 ms

		2021-02-19 12:19:08.61953		3.0 ms

		2021-02-19 13:19:12.705262		0.0 ms

		2021-02-19 14:19:15.656216		1.2 ms

		2021-02-19 15:19:18.308328		2.6 ms

		2021-02-19 16:19:20.582708		-0.7 ms

		2021-02-19 17:19:23.297267		-0.3 ms

		2021-02-19 18:19:26.573898		-1.1 ms

		2021-02-19 19:19:29.029306		-1.4 ms

		2021-02-19 20:19:32.165393		0.7 ms

		2021-02-19 21:19:34.971286		-2.7 ms

		2021-02-19 22:19:37.201421		0.5 ms

		2021-02-19 23:19:39.940738		1.9 ms

		2021-02-20 00:19:41.944283		-0.6 ms

		2021-02-20 01:19:43.536242		0.0 ms

		2021-02-20 02:19:45.079729		-0.9 ms

		2021-02-20 03:19:47.19474		-1.7 ms

		2021-02-20 04:19:49.724843		-0.8 ms

		2021-02-20 05:19:52.884424		-1.7 ms

		2021-02-20 06:19:54.610697		1.4 ms

		2021-02-20 07:19:57.71614		0.4 ms

		2021-02-20 08:19:59.624725		0.2 ms

		2021-02-20 09:20:03.443761		1.2 ms

		2021-02-20 10:20:05.754836		0.1 ms

		2021-02-20 11:20:07.896273		1.8 ms

		2021-02-20 12:20:10.349309		-0.2 ms

		2021-02-20 13:20:11.958559		-0.6 ms

		2021-02-20 14:20:13.947294		-1.4 ms

		2021-02-20 15:20:16.818097		1.2 ms

		2021-02-20 16:20:18.763683		-0.1 ms

		2021-02-20 17:20:20.889417		-0.1 ms

		2021-02-20 18:20:23.08865		-0.1 ms

		2021-02-20 19:20:25.33103		0.2 ms

		2021-02-20 20:20:27.221528		-2.8 ms

		2021-02-20 21:20:29.17998		1.0 ms

		2021-02-20 22:20:30.583694		-2.3 ms

		2021-02-20 23:20:32.497674		-0.6 ms

		2021-02-21 00:20:35.261193		-0.2 ms

		2021-02-21 01:20:37.296658		0.6 ms

		2021-02-21 02:20:40.07537		2.7 ms

		2021-02-21 03:20:41.900471		2.7 ms

		2021-02-21 04:20:43.769379		2.5 ms

		2021-02-21 05:20:45.58233		3.0 ms

		2021-02-21 06:20:47.087789		1.0 ms

		2021-02-21 07:20:48.886809		2.5 ms

		2021-02-21 08:20:50.323813		3.7 ms

		2021-02-21 09:20:52.72609		1.6 ms

		2021-02-21 10:20:55.129947		-0.6 ms

		2021-02-21 11:20:56.796695		2.1 ms

		2021-02-21 12:20:59.740376		-0.1 ms

		2021-02-21 13:21:02.633467		-0.3 ms

		2021-02-21 14:21:03.964689		-0.3 ms

		2021-02-21 15:21:05.821223		2.5 ms

		2021-02-21 16:21:09.213277		-0.3 ms

		2021-02-21 17:21:10.606228		1.1 ms

		2021-02-21 18:21:12.847163		1.0 ms

		2021-02-21 19:21:15.025231		-0.2 ms

		2021-02-21 20:21:16.541606		3.6 ms

		2021-02-21 21:21:19.023538		-0.6 ms

		2021-02-21 22:21:21.118249		-1.6 ms

		2021-02-21 23:21:23.447677		2.5 ms

		2021-02-22 00:21:25.396019		0.6 ms

		2021-02-22 01:21:28.050485		4.0 ms

		2021-02-22 02:21:30.386883		2.2 ms

		2021-02-22 03:21:32.104955		3.0 ms

		2021-02-22 04:21:34.079665		-0.3 ms

		2021-02-22 05:21:36.133911		0.5 ms

		2021-02-22 06:21:37.623265		0.8 ms

		2021-02-22 07:21:39.631216		0.1 ms

		2021-02-22 08:21:41.207731		-0.9 ms

		2021-02-22 09:21:43.376241		0.1 ms

		2021-02-22 10:21:45.233146		0.9 ms

		2021-02-22 11:21:46.806394		-8.5 ms

		2021-02-22 12:21:49.828225		-3.4 ms

		2021-02-22 13:21:52.381395		-0.2 ms

		2021-02-22 14:21:53.921131		-0.4 ms

		2021-02-22 15:21:55.529902		1.1 ms

		2021-02-22 16:21:57.185893		2.2 ms

		2021-02-22 17:21:59.2159		0.5 ms

		2021-02-22 18:22:00.712361		1.0 ms

		2021-02-22 19:22:03.089035		0.1 ms

		2021-02-22 20:22:06.6143		1.5 ms

		2021-02-22 21:22:09.775902		-0.2 ms

		2021-02-22 22:22:13.032034		-0.4 ms

		2021-02-22 23:22:14.490249		-0.9 ms

		2021-02-23 00:22:16.73459		1.0 ms

		2021-02-23 01:22:18.886668		-0.2 ms

		2021-02-23 02:22:21.930393		1.3 ms

		2021-02-23 03:22:23.982454		-1.1 ms

		2021-02-23 04:22:25.957566		1.0 ms

		2021-02-23 05:22:28.157807		3.1 ms

		2021-02-23 06:22:29.727462		0.8 ms

		2021-02-23 07:22:32.747298		3.0 ms

		2021-02-23 08:22:34.593352		2.0 ms

		2021-02-23 09:22:38.092421		0.3 ms

		2021-02-23 10:22:41.293297		-2.1 ms

		2021-02-23 11:22:43.505995		-0.9 ms

		2021-02-23 12:22:45.471787		-0.5 ms

		2021-02-23 13:22:47.801463		0.4 ms

		2021-02-23 14:22:51.732696		-1.8 ms

		2021-02-23 15:22:53.527109		0.8 ms

		2021-02-23 16:22:56.283704		-1.4 ms

		2021-02-23 17:22:58.724729		0.2 ms

		2021-02-23 18:23:00.32781		0.2 ms

		2021-02-23 19:23:02.89998		0.5 ms

		2021-02-23 20:23:06.966689		1.9 ms

		2021-02-23 21:23:08.824771		1.9 ms

		2021-02-23 22:23:11.351951		3.7 ms

		2021-02-23 23:23:13.422162		1.8 ms

		2021-02-24 00:23:15.282431		-1.6 ms

		2021-02-24 01:23:18.58683		0.9 ms

		2021-02-24 02:23:20.229529		0.2 ms

		2021-02-24 03:23:23.126411		0.8 ms

		2021-02-24 04:23:25.175914		3.4 ms

		2021-02-24 05:23:28.204909		1.0 ms

		2021-02-24 06:23:29.961034		-0.9 ms

		2021-02-24 07:23:31.686667		-1.3 ms

		2021-02-24 08:23:34.895699		0.2 ms

		2021-02-24 09:23:36.66257		-0.6 ms

		2021-02-24 10:23:38.884932		-0.7 ms

		2021-02-24 11:23:41.295756		-1.0 ms

		2021-02-24 12:23:43.380011		-0.7 ms

		2021-02-24 13:23:48.18765		0.0 ms

		2021-02-24 14:23:50.676863		2.2 ms

		2021-02-24 15:23:52.277107		1.8 ms

		2021-02-24 16:23:54.205725		0.6 ms

		2021-02-24 17:23:56.108217		0.3 ms

		2021-02-24 18:23:58.239039		0.3 ms

		2021-02-24 19:23:59.805112		-0.7 ms

		2021-02-24 20:24:03.015325		0.9 ms

		2021-02-24 21:24:05.505686		1.8 ms

		2021-02-24 22:24:08.139439		-1.7 ms

		2021-02-24 23:24:10.225522		-0.8 ms

		2021-02-25 00:24:12.642687		-0.2 ms

		2021-02-25 01:24:15.269848		-0.8 ms

		2021-02-25 02:24:17.989373		0.5 ms

		2021-02-25 03:24:19.497464		0.8 ms

		2021-02-25 04:24:21.176092		0.0 ms

		2021-02-25 05:24:23.3144		0.1 ms

		2021-02-25 06:24:27.081526		0.7 ms

		2021-02-25 07:24:30.331538		0.7 ms

		2021-02-25 08:24:34.571489		1.6 ms

		2021-02-25 09:24:36.062125		0.5 ms

		2021-02-25 10:24:38.1369		1.0 ms

		2021-02-25 11:24:39.581882		1.5 ms

		2021-02-25 12:24:41.677987		3.0 ms

		2021-02-25 13:24:43.12394		1.9 ms

		2021-02-25 14:24:45.228078		4.0 ms

		2021-02-25 15:24:48.852473		0.7 ms

		2021-02-25 16:24:51.358009		0.7 ms

		2021-02-25 17:24:53.551641		-0.8 ms

		2021-02-25 18:24:56.00337		-1.9 ms

		2021-02-25 19:24:58.439129		2.3 ms

		2021-02-25 20:25:00.314797		-0.6 ms

		2021-02-25 21:25:01.672666		0.8 ms

		2021-02-25 22:25:03.44903		0.7 ms

		2021-02-25 23:25:07.013198		1.2 ms

		2021-02-26 00:25:10.158617		0.9 ms

		2021-02-26 01:25:12.854898		3.1 ms

		2021-02-26 02:25:14.67614		0.0 ms

		2021-02-26 03:25:16.708276		0.2 ms

		2021-02-26 04:25:19.060592		0.5 ms

		2021-02-26 05:25:22.642739		1.7 ms

		2021-02-26 06:25:24.286258		2.0 ms

		2021-02-26 07:25:26.276957		1.6 ms

		2021-02-26 08:25:28.808921		0.0 ms

		2021-02-26 09:25:31.608817		0.5 ms

		2021-02-26 10:25:33.201365		-0.2 ms

		2021-02-26 11:25:35.057475		1.5 ms

		2021-02-26 12:25:36.632063		2.7 ms

		2021-02-26 13:25:39.403165		-2.5 ms

		2021-02-26 14:25:42.16269		-1.0 ms

		2021-02-26 15:25:43.668195		-1.0 ms

		2021-02-26 16:25:45.774085		0.7 ms

		2021-02-26 17:25:47.5878		2.3 ms

		2021-02-26 18:25:49.295157		0.3 ms

		2021-02-26 19:25:52.84661		-0.5 ms

		2021-02-26 20:25:55.750158		0.9 ms

		2021-02-26 21:25:58.979387		-1.3 ms

		2021-02-26 22:26:01.099772		4.9 ms

		2021-02-26 23:26:03.690085		2.8 ms

		2021-02-27 00:26:05.758617		0.5 ms

		2021-02-27 01:26:07.830832		1.7 ms

		2021-02-27 02:26:09.352165		1.1 ms

		2021-02-27 03:26:11.36867		1.7 ms

		2021-02-27 04:26:14.458219		4.2 ms

		2021-02-27 05:26:18.163769		1.6 ms

		2021-02-27 06:26:20.783293		4.1 ms

		2021-02-27 07:26:22.885688		0.6 ms

		2021-02-27 08:26:25.921919		2.4 ms

		2021-02-27 09:26:27.672056		3.6 ms

		2021-02-27 10:26:29.562784		0.6 ms

		2021-02-27 11:26:32.419737		1.3 ms

		2021-02-27 12:26:35.823983		2.9 ms

		2021-02-27 13:26:38.915223		0.0 ms

		2021-02-27 14:26:40.561314		1.6 ms

		2021-02-27 15:26:42.797539		-1.7 ms

		2021-02-27 16:26:45.185637		1.2 ms

		2021-02-27 17:26:46.880836		-1.0 ms

		2021-02-27 18:26:48.826997		-1.1 ms

		2021-02-27 19:26:51.559212		0.8 ms

		2021-02-27 20:26:52.950487		0.4 ms

		2021-02-27 21:26:56.085016		-0.9 ms

		2021-02-27 22:26:58.401195		2.6 ms

		2021-02-27 23:27:00.273		-0.5 ms

		2021-02-28 00:27:02.25037		1.1 ms

		2021-02-28 01:27:04.60085		-1.1 ms

		2021-02-28 02:27:06.53052		-1.0 ms

		2021-02-28 03:27:08.148336		1.9 ms

		2021-02-28 04:27:10.326417		2.3 ms

		2021-02-28 05:27:12.816926		2.3 ms

		2021-02-28 06:27:15.566275		1.3 ms

		2021-02-28 07:27:17.465382		0.2 ms

		2021-02-28 08:27:20.03227		1.3 ms

		2021-02-28 09:27:22.056838		1.1 ms

		2021-02-28 10:27:23.894891		2.2 ms

		2021-02-28 11:27:25.886497		-2.0 ms

		2021-02-28 12:27:27.495968		-2.2 ms

		2021-02-28 13:27:29.774685		-3.0 ms

		2021-02-28 14:27:32.139424		-0.9 ms

		2021-02-28 15:27:33.793384		-0.4 ms

		2021-02-28 16:27:35.837236		0.9 ms

		2021-02-28 17:27:38.47352		-1.3 ms

		2021-02-28 18:27:41.023111		1.0 ms

		2021-02-28 19:27:42.951004		-0.6 ms

		2021-02-28 20:27:46.039941		0.1 ms

		2021-02-28 21:27:48.515847		-0.8 ms

		2021-02-28 22:27:50.94115		2.2 ms

		2021-02-28 23:27:53.202128		0.9 ms

		2021-03-01 00:27:55.563513		0.3 ms

		2021-03-01 01:27:57.296886		0.8 ms

		2021-03-01 02:28:00.658328		1.9 ms

		2021-03-01 03:28:02.2373		2.3 ms

		2021-03-01 04:28:04.188259		-0.5 ms

		2021-03-01 05:28:06.638796		1.0 ms

		2021-03-01 06:28:08.960651		4.7 ms

		2021-03-01 07:28:11.031643		3.3 ms

		2021-03-01 08:28:14.823467		2.1 ms

		2021-03-01 09:28:17.614003		0.4 ms

		2021-03-01 10:28:21.168558		1.2 ms

		2021-03-01 11:28:23.266233		-1.4 ms

		2021-03-01 12:28:27.618507		-0.6 ms

		2021-03-01 13:28:29.773716		2.0 ms

		2021-03-01 14:28:32.667461		-0.5 ms

		2021-03-01 15:28:36.593857		-0.4 ms

		2021-03-01 16:28:38.350307		-1.7 ms

		2021-03-01 17:28:40.522348		0.7 ms

		2021-03-01 18:28:43.559055		-1.0 ms

		2021-03-01 19:28:46.703142		1.9 ms

		2021-03-01 20:28:48.266157		0.7 ms

		2021-03-01 21:28:51.455447		2.1 ms

		2021-03-01 22:28:54.346555		2.4 ms

		2021-03-01 23:28:56.264446		5.3 ms

		2021-03-02 00:28:58.219482		3.1 ms

		2021-03-02 01:29:00.117613		2.2 ms

		2021-03-02 02:29:01.500817		0.5 ms

		2021-03-02 03:29:02.989182		-0.9 ms

		2021-03-02 04:29:04.73196		-1.1 ms

		2021-03-02 05:29:06.218809		0.9 ms

		2021-03-02 06:29:07.782545		2.2 ms

		2021-03-02 07:29:09.855526		1.4 ms

		2021-03-02 08:29:11.998087		-1.0 ms

		2021-03-02 09:29:14.090585		2.2 ms

		2021-03-02 10:29:15.96612		0.3 ms

		2021-03-02 11:29:17.560108		1.2 ms

		2021-03-02 12:29:20.212765		0.9 ms

		2021-03-02 13:29:22.26735		1.1 ms

		2021-03-02 14:29:24.840488		0.3 ms

		2021-03-02 15:29:27.770876		0.2 ms

		2021-03-02 16:29:29.827196		-0.5 ms

		2021-03-02 17:29:32.777776		-1.0 ms

		2021-03-02 18:29:34.500077		0.8 ms

		2021-03-02 19:29:36.301966		2.1 ms

		2021-03-02 20:29:39.566223		2.4 ms

		2021-03-02 21:29:42.158659		0.4 ms

		2021-03-02 22:29:43.617339		-0.3 ms

		2021-03-02 23:29:45.253834		0.4 ms

		2021-03-03 00:29:46.82243		2.6 ms

		2021-03-03 01:29:49.220281		-2.0 ms

		2021-03-03 02:29:50.79345		0.0 ms

		2021-03-03 03:29:53.086669		2.3 ms

		2021-03-03 04:29:54.951819		0.4 ms

		2021-03-03 05:29:58.182607		2.8 ms

		2021-03-03 06:30:01.833484		1.3 ms

		2021-03-03 07:30:03.675414		3.1 ms

		2021-03-03 08:30:05.787142		1.7 ms

		2021-03-03 09:30:08.36984		3.2 ms

		2021-03-03 10:30:09.899549		0.6 ms

		2021-03-03 11:30:11.868862		1.6 ms

		2021-03-03 12:30:13.359699		-0.7 ms

		2021-03-03 13:30:16.00221		1.3 ms

		2021-03-03 14:30:18.018997		3.4 ms

		2021-03-03 15:30:19.86312		1.6 ms

		2021-03-03 16:30:22.104633		-1.0 ms

		2021-03-03 17:30:24.271761		2.1 ms

		2021-03-03 18:30:26.110368		-0.2 ms

		2021-03-03 19:30:28.471517		2.4 ms

		2021-03-03 20:30:31.256901		2.8 ms

		2021-03-03 21:30:33.958334		2.4 ms

		2021-03-03 22:30:36.14164		1.4 ms

		2021-03-03 23:30:37.859327		-0.4 ms

		2021-03-04 00:30:40.650946		3.1 ms

		2021-03-04 01:30:42.416651		-2.0 ms

		2021-03-04 02:30:44.355435		-4.6 ms

		2021-03-04 03:30:47.466125		-3.3 ms

		2021-03-04 04:30:49.495788		-0.6 ms

		2021-03-04 05:30:51.356819		2.3 ms

		2021-03-04 06:30:53.389787		2.0 ms

		2021-03-04 07:30:55.08747		3.4 ms

		2021-03-04 08:30:58.208157		-0.3 ms

		2021-03-04 09:31:00.656769		2.6 ms

		2021-03-04 10:31:03.577301		1.1 ms

		2021-03-04 11:31:06.239889		2.1 ms

		2021-03-04 12:31:09.027952		-0.8 ms

		2021-03-04 13:31:12.123122		-0.9 ms

		2021-03-04 14:31:14.087919		-1.3 ms

		2021-03-04 15:31:17.168793		-0.6 ms

		2021-03-04 16:31:19.607166		1.9 ms

		2021-03-04 17:31:21.261196		0.6 ms

		2021-03-04 18:31:23.511249		0.0 ms

		2021-03-04 19:31:26.960597		2.6 ms

		2021-03-04 20:31:28.803249		0.7 ms

		2021-03-04 21:31:31.91554		1.5 ms

		2021-03-04 22:31:33.908785		0.0 ms

		2021-03-04 23:31:35.369142		-0.8 ms

		2021-03-05 00:31:37.114745		1.3 ms

		2021-03-05 01:31:40.220912		1.5 ms

		2021-03-05 02:31:41.768716		0.8 ms

		2021-03-05 03:31:44.219455		0.1 ms

		2021-03-05 04:31:45.690011		-0.7 ms

		2021-03-05 05:31:48.393544		-0.1 ms

		2021-03-05 06:31:50.65825		1.9 ms

		2021-03-05 07:31:53.017668		-0.9 ms

		2021-03-05 08:31:56.464201		-0.7 ms

		2021-03-05 09:31:58.778487		-0.2 ms

		2021-03-05 10:32:00.666041		0.4 ms

		2021-03-05 11:32:03.165753		1.7 ms

		2021-03-05 12:32:05.110663		1.9 ms

		2021-03-05 13:32:07.163241		2.8 ms

		2021-03-05 14:32:08.999277		0.6 ms

		2021-03-05 15:32:12.165684		-0.6 ms

		2021-03-05 16:32:14.28665		3.4 ms

		2021-03-05 17:32:16.334578		0.1 ms

		2021-03-05 18:32:18.67341		1.5 ms

		2021-03-05 19:32:20.579439		0.3 ms

		2021-03-05 20:32:22.228761		0.6 ms

		2021-03-05 21:32:24.995254		0.1 ms

		2021-03-05 22:32:26.589884		1.4 ms

		2021-03-05 23:32:28.205848		-0.5 ms

		2021-03-06 00:32:30.87388		0.5 ms

		2021-03-06 01:32:33.951873		0.2 ms

		2021-03-06 02:32:35.857836		0.3 ms

		2021-03-06 03:32:37.687898		0.0 ms

		2021-03-06 04:32:39.347045		0.9 ms

		2021-03-06 05:32:41.686862		0.2 ms

		2021-03-06 06:32:44.428655		0.8 ms

		2021-03-06 07:32:45.908746		2.0 ms

		2021-03-06 08:32:47.40598		1.9 ms

		2021-03-06 09:32:49.735835		1.2 ms

		2021-03-06 10:32:51.59583		1.2 ms

		2021-03-06 11:32:54.124592		2.7 ms

		2021-03-06 12:32:56.072451		0.5 ms

		2021-03-06 13:32:59.509554		0.3 ms

		2021-03-06 14:33:02.994188		-0.6 ms

		2021-03-06 15:33:05.049046		1.4 ms

		2021-03-06 16:33:07.239473		-1.2 ms

		2021-03-06 17:33:09.385447		-0.2 ms

		2021-03-06 18:33:10.895095		-1.6 ms

		2021-03-06 19:33:13.632432		-0.8 ms

		2021-03-06 20:33:16.821366		1.2 ms

		2021-03-06 21:33:18.517989		-1.3 ms

		2021-03-06 22:33:21.136323		2.9 ms

		2021-03-06 23:33:22.851273		-0.1 ms

		2021-03-07 00:33:24.397089		1.1 ms

		2021-03-07 01:33:27.423737		2.2 ms

		2021-03-07 02:33:29.629724		-1.5 ms

		2021-03-07 03:33:32.485553		0.9 ms

		2021-03-07 04:33:35.033763		-0.8 ms

		2021-03-07 05:33:37.465806		1.8 ms

		2021-03-07 06:33:39.282586		-1.5 ms

		2021-03-07 07:33:41.391419		1.1 ms

		2021-03-07 08:33:43.604629		0.1 ms

		2021-03-07 09:33:45.600519		2.6 ms

		2021-03-07 10:33:48.192694		1.7 ms

		2021-03-07 11:33:50.914008		2.6 ms

		2021-03-07 12:33:53.319021		0.8 ms

		2021-03-07 13:33:56.144063		-0.1 ms

		2021-03-07 14:34:00.025207		3.0 ms

		2021-03-07 15:34:03.034114		-0.6 ms

		2021-03-07 16:34:06.367014		-0.9 ms

		2021-03-07 17:34:08.357447		-0.6 ms

		2021-03-07 18:34:10.051984		-0.2 ms

		2021-03-07 19:34:13.000246		-1.4 ms

		2021-03-07 20:34:15.224737		-0.4 ms

		2021-03-07 21:34:17.003797		3.4 ms

		2021-03-07 22:34:18.682266		0.7 ms

		2021-03-07 23:34:20.686404		2.5 ms

		2021-03-08 00:34:22.453759		2.8 ms

		2021-03-08 01:34:24.189698		0.6 ms

		2021-03-08 02:34:26.530976		3.4 ms

		2021-03-08 03:34:28.133506		0.1 ms

		2021-03-08 04:34:30.186048		0.5 ms

		2021-03-08 05:34:31.937582		2.9 ms

		2021-03-08 06:34:34.884966		0.9 ms

		2021-03-08 07:34:36.503484		2.4 ms

		2021-03-08 08:34:38.044632		0.2 ms

		2021-03-08 09:34:39.64094		0.5 ms

		2021-03-08 10:34:41.329261		-0.7 ms

		2021-03-08 11:34:44.334689		-1.0 ms

		2021-03-08 12:34:46.045773		-1.4 ms

		2021-03-08 13:34:47.92268		1.1 ms

		2021-03-08 14:34:49.582867		-3.1 ms

		2021-03-08 15:34:53.558762		1.3 ms

		2021-03-08 16:34:56.161731		-1.7 ms

		2021-03-08 17:34:59.598574		1.3 ms

		2021-03-08 18:35:02.589782		1.1 ms

		2021-03-08 19:35:04.106498		0.8 ms

		2021-03-08 20:35:06.49539		0.7 ms

		2021-03-08 21:35:08.129304		0.5 ms

		2021-03-08 22:35:10.646601		0.6 ms

		2021-03-08 23:35:13.242164		-0.5 ms

		2021-03-09 00:35:14.972779		1.4 ms

		2021-03-09 01:35:18.042486		0.4 ms

		2021-03-09 02:35:20.215263		0.4 ms

		2021-03-09 03:35:21.847889		2.2 ms

		2021-03-09 04:35:23.981146		2.9 ms

		2021-03-09 05:35:25.751216		2.1 ms

		2021-03-09 06:35:28.409752		-0.8 ms

		2021-03-09 07:35:30.283652		-1.6 ms

		2021-03-09 08:35:32.268961		1.6 ms

		2021-03-09 09:35:35.017387		0.2 ms

		2021-03-09 10:35:36.816432		2.5 ms

		2021-03-09 11:35:38.729168		3.3 ms

		2021-03-09 12:35:41.525125		-1.5 ms

		2021-03-09 13:35:43.180517		-1.7 ms

		2021-03-09 14:35:45.301456		-1.5 ms

		2021-03-09 15:35:47.377431		-1.0 ms

		2021-03-09 16:35:49.659226		-1.4 ms

		2021-03-09 17:35:51.379445		1.5 ms

		2021-03-09 18:35:54.592421		1.3 ms

		2021-03-09 19:35:58.170276		-0.2 ms

		2021-03-09 20:36:00.613806		4.5 ms

		2021-03-09 21:36:02.297899		3.3 ms

		2021-03-09 22:36:04.255013		2.4 ms

		2021-03-09 23:36:06.018473		-0.2 ms

		2021-03-10 00:36:07.749622		-0.4 ms

		2021-03-10 01:36:09.526196		4.0 ms

		2021-03-10 02:36:12.117477		3.7 ms

		2021-03-10 03:36:14.16529		-0.1 ms

		2021-03-10 04:36:16.191812		-0.6 ms

		2021-03-10 05:36:18.790485		1.8 ms

		2021-03-10 06:36:21.020682		2.5 ms

		2021-03-10 07:36:23.736685		0.0 ms

		2021-03-10 08:36:26.147108		1.6 ms

		2021-03-10 09:36:29.252132		-0.8 ms

		2021-03-10 10:36:31.587615		1.8 ms

		2021-03-10 11:36:33.532244		0.6 ms

		2021-03-10 12:36:35.762806		-2.2 ms

		2021-03-10 13:36:39.754647		0.0 ms

		2021-03-10 14:36:42.454948		1.9 ms

		2021-03-10 15:36:45.602779		-0.3 ms

		2021-03-10 16:36:47.928378		-0.2 ms

		2021-03-10 17:36:51.172173		2.5 ms

		2021-03-10 18:36:53.101112		1.0 ms

		2021-03-10 19:36:55.745079		-2.6 ms

		2021-03-10 20:36:57.213673		-2.3 ms

		2021-03-10 21:37:00.083666		-1.2 ms

		2021-03-10 22:37:02.16788		0.8 ms

		2021-03-10 23:37:03.947299		2.7 ms

		2021-03-11 00:37:06.234374		4.0 ms

		2021-03-11 01:37:09.23923		4.7 ms

		2021-03-11 02:37:11.061189		4.9 ms

		2021-03-11 03:37:12.936789		0.5 ms

		2021-03-11 04:37:14.837762		1.0 ms

		2021-03-11 05:37:16.482529		-1.7 ms

		2021-03-11 06:37:19.669988		2.6 ms

		2021-03-11 07:37:22.47747		2.3 ms

		2021-03-11 08:37:26.411162		1.5 ms

		2021-03-11 09:37:28.855787		3.0 ms

		2021-03-11 10:37:30.576966		2.6 ms

		2021-03-11 11:37:32.503411		-0.5 ms

		2021-03-11 12:37:35.148037		1.4 ms

		2021-03-11 13:37:37.760957		-0.3 ms

		2021-03-11 14:37:39.779484		0.2 ms

		2021-03-11 15:37:41.384006		0.9 ms

		2021-03-11 16:37:43.850969		-0.9 ms

		2021-03-11 17:37:45.541659		-1.7 ms

		2021-03-11 18:37:47.568806		-0.9 ms

		2021-03-11 19:37:49.123967		-0.1 ms

		2021-03-11 20:37:51.278339		-0.9 ms

		2021-03-11 21:37:52.966404		0.3 ms

		2021-03-11 22:37:55.721428		-0.8 ms

		2021-03-11 23:37:58.21931		3.3 ms

		2021-03-12 00:37:59.870656		3.0 ms

		2021-03-12 01:38:01.965847		1.1 ms

		2021-03-12 02:38:03.694593		0.1 ms

		2021-03-12 03:38:05.929069		2.7 ms

		2021-03-12 04:38:07.605772		0.3 ms

		2021-03-12 05:38:09.218698		2.3 ms

		2021-03-12 06:38:11.843569		-0.5 ms

		2021-03-12 07:38:15.321807		2.0 ms

		2021-03-12 08:38:16.863		-0.9 ms

		2021-03-12 09:38:18.492304		1.9 ms

		2021-03-12 10:38:20.272202		-0.4 ms

		2021-03-12 11:38:22.089593		0.7 ms

		2021-03-12 12:38:23.986494		-0.3 ms

		2021-03-12 13:38:25.998302		0.4 ms

		2021-03-12 14:38:28.94709		-0.9 ms

		2021-03-12 15:38:31.723386		-2.1 ms

		2021-03-12 16:38:33.746597		-0.2 ms

		2021-03-12 17:38:36.479782		-0.8 ms

		2021-03-12 18:38:39.277794		2.2 ms

		2021-03-12 19:38:41.164045		-1.2 ms

		2021-03-12 20:38:43.216584		2.2 ms

		2021-03-12 21:38:45.223779		-0.6 ms

		2021-03-12 22:38:48.09182		-0.2 ms

		2021-03-12 23:38:50.587732		-0.9 ms

		2021-03-13 00:38:53.205664		0.3 ms

		2021-03-13 01:38:55.881973		-1.0 ms

		2021-03-13 02:38:59.59727		0.6 ms

		2021-03-13 03:39:02.274969		-0.5 ms

		2021-03-13 04:39:03.906317		1.2 ms

		2021-03-13 05:39:05.545288		2.2 ms

		2021-03-13 06:39:07.392068		1.8 ms

		2021-03-13 07:39:08.920981		-0.2 ms

		2021-03-13 08:39:10.505236		1.6 ms

		2021-03-13 09:39:12.458719		1.4 ms

		2021-03-13 10:39:14.106114		1.3 ms

		2021-03-13 11:39:15.922101		1.4 ms

		2021-03-13 12:39:17.877687		2.4 ms

		2021-03-13 13:39:21.440676		0.3 ms

		2021-03-13 14:39:24.389007		3.2 ms

		2021-03-13 15:39:26.568622		-2.0 ms

		2021-03-13 16:39:28.200064		1.1 ms

		2021-03-13 17:39:30.251403		-0.1 ms

		2021-03-13 18:39:33.589714		0.0 ms

		2021-03-13 19:39:35.14479		-1.0 ms

		2021-03-13 20:39:37.243724		-1.8 ms

		2021-03-13 21:39:39.563773		-1.2 ms

		2021-03-13 22:39:43.184592		0.4 ms

		2021-03-13 23:39:44.608682		-0.9 ms

		2021-03-14 00:39:46.422031		2.4 ms

		2021-03-14 01:39:47.972792		0.7 ms

		2021-03-14 02:39:49.752206		1.0 ms

		2021-03-14 03:39:52.81598		2.7 ms

		2021-03-14 04:39:54.572405		0.7 ms

		2021-03-14 05:39:56.194344		2.5 ms

		2021-03-14 06:39:58.352172		-1.0 ms

		2021-03-14 07:40:01.20561		0.2 ms

		2021-03-14 08:40:03.736581		1.7 ms

		2021-03-14 09:40:05.476887		0.2 ms

		2021-03-14 10:40:07.570556		2.1 ms

		2021-03-14 11:40:09.556878		0.5 ms

		2021-03-14 12:40:11.046981		0.9 ms

		2021-03-14 13:40:13.212618		-1.3 ms

		2021-03-14 14:40:15.309481		1.6 ms

		2021-03-14 15:40:17.766556		1.2 ms

		2021-03-14 16:40:20.301375		2.1 ms

		2021-03-14 17:40:22.138742		-0.5 ms

		2021-03-14 18:40:23.744013		1.3 ms

		2021-03-14 19:40:26.397766		0.3 ms

		2021-03-14 20:40:28.348035		-0.9 ms

		2021-03-14 21:40:30.406292		2.0 ms

		2021-03-14 22:40:31.93886		1.9 ms

		2021-03-14 23:40:34.40032		0.7 ms

		2021-03-15 00:44:48.449936		-0.8 ms

		2021-03-15 01:44:50.033103		2.1 ms

		2021-03-15 02:44:52.055355		3.5 ms

		2021-03-15 03:44:53.684105		2.5 ms

		2021-03-15 04:44:55.593602		2.1 ms

		2021-03-15 05:44:58.212634		3.2 ms

		2021-03-15 06:45:00.849918		2.4 ms

		2021-03-15 07:45:02.364567		2.8 ms

		2021-03-15 08:45:05.800475		-0.7 ms

		2021-03-15 09:45:08.39806		1.1 ms

		2021-03-15 10:45:11.590462		-0.6 ms

		2021-03-15 11:45:13.364159		2.6 ms

		2021-03-15 12:45:15.296901		-1.0 ms

		2021-03-15 13:45:17.082061		0.3 ms

		2021-03-15 14:45:19.317761		1.5 ms

		2021-03-15 15:45:22.013036		-0.2 ms

		2021-03-15 16:45:24.602328		1.9 ms

		2021-03-15 17:45:27.437124		-1.0 ms

		2021-03-15 18:45:29.504		-0.3 ms

		2021-03-15 19:45:32.902432		0.3 ms

		2021-03-15 20:45:35.129469		2.0 ms

		2021-03-15 21:45:37.060964		3.0 ms

		2021-03-15 22:45:38.74902		2.5 ms

		2021-03-15 23:45:42.132991		0.8 ms

		2021-03-16 00:45:45.153683		3.7 ms

		2021-03-16 01:45:47.036762		-1.1 ms

		2021-03-16 02:45:49.683788		-1.6 ms

		2021-03-16 03:45:51.562764		0.5 ms

		2021-03-16 04:45:53.540133		1.1 ms

		2021-03-16 05:45:55.356471		0.2 ms

		2021-03-16 06:45:57.984589		0.2 ms

		2021-03-16 07:46:00.996343		1.2 ms

		2021-03-16 08:46:04.665439		-2.4 ms

		2021-03-16 09:46:06.311991		0.4 ms

		2021-03-16 10:46:10.181106		3.3 ms

		2021-03-16 11:46:15.257745		0.9 ms

		2021-03-16 12:46:18.628102		3.6 ms

		2021-03-16 13:46:21.428025		-1.7 ms

		2021-03-16 14:46:24.158771		-0.1 ms

		2021-03-16 15:46:25.708806		-2.0 ms

		2021-03-16 16:46:29.075213		1.3 ms

		2021-03-16 17:46:30.652631		-2.2 ms

		2021-03-16 18:46:33.705175		-0.9 ms

		2021-03-16 19:46:35.373192		-0.7 ms

		2021-03-16 20:46:38.388073		-1.4 ms

		2021-03-16 21:46:41.478292		1.1 ms

		2021-03-16 22:46:43.410787		-1.3 ms

		2021-03-16 23:46:46.390068		-1.2 ms

		2021-03-17 00:46:49.205551		-0.7 ms

		2021-03-17 01:46:51.349119		-0.5 ms

		2021-03-17 02:46:52.924305		3.5 ms

		2021-03-17 03:46:54.530704		2.4 ms

		2021-03-17 04:46:56.910334		-1.2 ms

		2021-03-17 05:46:59.205212		0.4 ms

		2021-03-17 06:47:00.922822		2.7 ms

		2021-03-17 07:47:03.733701		-0.3 ms

		2021-03-17 08:47:05.431963		0.7 ms

		2021-03-17 09:47:07.258134		-0.6 ms

		2021-03-17 10:47:10.804905		-0.2 ms

		2021-03-17 11:47:12.837881		-0.7 ms

		2021-03-17 12:47:15.665354		-0.4 ms

		2021-03-17 13:47:17.336825		-0.9 ms

		2021-03-17 14:47:20.053288		-0.8 ms

		2021-03-17 15:47:21.666889		-1.9 ms

		2021-03-17 16:47:23.070143		0.4 ms

		2021-03-17 17:47:25.005532		0.0 ms

		2021-03-17 18:47:28.032402		1.0 ms

		2021-03-17 19:47:30.394806		1.2 ms

		2021-03-17 20:47:32.164946		0.0 ms

		2021-03-17 21:47:34.751989		-0.6 ms

		2021-03-17 22:47:36.326389		-1.6 ms

		2021-03-17 23:47:37.719978		-2.0 ms

		2021-03-18 00:47:39.789301		-1.1 ms

		2021-03-18 01:47:41.69623		4.0 ms

		2021-03-18 02:47:45.310186		-0.7 ms

		2021-03-18 03:47:46.688124		-0.4 ms

		2021-03-18 04:47:48.243322		2.8 ms

		2021-03-18 05:47:49.846051		1.8 ms

		2021-03-18 06:47:52.430307		-0.3 ms

		2021-03-18 07:47:55.188996		2.9 ms

		2021-03-18 08:47:58.28233		-0.4 ms

		2021-03-18 09:47:59.88624		1.0 ms

		2021-03-18 10:48:01.702655		3.4 ms

		2021-03-18 11:48:03.565029		1.0 ms

		2021-03-18 12:48:05.092336		0.1 ms

		2021-03-18 13:48:08.487611		1.5 ms

		2021-03-18 14:48:11.520582		-1.9 ms

		2021-03-18 15:48:14.230149		1.5 ms

		2021-03-18 16:48:16.678879		3.3 ms

		2021-03-18 17:48:18.482081		2.6 ms

		2021-03-18 18:48:20.603397		4.1 ms

		2021-03-18 19:48:23.459175		-1.2 ms

		2021-03-18 20:48:27.171338		-0.3 ms

		2021-03-18 21:48:30.757792		-1.8 ms

		2021-03-18 22:48:32.4204		1.8 ms

		2021-03-18 23:48:35.836601		-0.9 ms

		2021-03-19 00:48:38.297575		0.3 ms

		2021-03-19 01:48:40.59283		0.2 ms

		2021-03-19 02:48:44.123745		1.6 ms

		2021-03-19 03:48:47.304311		-1.3 ms

		2021-03-19 04:48:48.858953		0.0 ms

		2021-03-19 05:48:50.540877		-0.9 ms

		2021-03-19 06:48:53.490377		2.6 ms

		2021-03-19 07:48:56.597184		4.1 ms

		2021-03-19 08:49:00.075022		4.0 ms

		2021-03-19 09:49:03.217065		1.7 ms

		2021-03-19 10:49:06.535836		0.0 ms

		2021-03-19 11:49:08.443837		-2.0 ms

		2021-03-19 12:49:11.274755		-0.3 ms

		2021-03-19 13:49:13.870076		0.5 ms

		2021-03-19 14:49:16.106372		-1.2 ms

		2021-03-19 15:49:19.324324		0.8 ms

		2021-03-19 16:49:21.740277		0.2 ms

		2021-03-19 17:49:24.895464		1.1 ms

		2021-03-19 18:49:26.842598		1.0 ms

		2021-03-19 19:49:28.688667		1.5 ms

		2021-03-19 20:49:32.610734		0.0 ms

		2021-03-19 21:49:34.595643		-0.5 ms

		2021-03-19 22:49:36.509356		-3.6 ms

		2021-03-19 23:49:40.64558		2.1 ms

		2021-03-20 00:49:42.580073		2.6 ms

		2021-03-20 01:49:44.507814		2.0 ms

		2021-03-20 02:49:46.889589		1.0 ms

		2021-03-20 03:49:49.858511		1.8 ms

		2021-03-20 04:49:52.445385		-1.5 ms

		2021-03-20 05:49:54.748527		-2.7 ms

		2021-03-20 06:49:57.348808		0.6 ms

		2021-03-20 07:49:58.779693		1.8 ms

		2021-03-20 08:50:00.491125		-0.6 ms

		2021-03-20 09:50:02.073467		-0.4 ms

		2021-03-20 10:50:03.68866		1.0 ms

		2021-03-20 11:50:06.055372		1.2 ms

		2021-03-20 12:50:08.85642		-0.1 ms

		2021-03-20 13:50:12.927893		-1.0 ms

		2021-03-20 14:50:14.604858		2.2 ms

		2021-03-20 15:50:16.703686		2.2 ms

		2021-03-20 16:50:19.311068		0.6 ms

		2021-03-20 17:50:22.767056		0.6 ms

		2021-03-20 18:50:24.232219		-1.9 ms

		2021-03-20 19:50:26.013463		-1.9 ms

		2021-03-20 20:50:27.914394		-3.7 ms

		2021-03-20 21:50:29.548098		1.5 ms

		2021-03-20 22:50:32.827442		0.6 ms

		2021-03-20 23:50:34.842641		-1.3 ms

		2021-03-21 00:50:37.083409		-1.3 ms

		2021-03-21 01:50:39.645617		2.9 ms

		2021-03-21 02:50:42.249361		2.2 ms

		2021-03-21 03:50:44.502391		3.1 ms

		2021-03-21 04:50:46.744949		3.0 ms

		2021-03-21 05:50:49.237708		2.1 ms

		2021-03-21 06:50:51.636792		1.3 ms

		2021-03-21 07:50:53.575023		1.5 ms

		2021-03-21 08:50:56.187063		1.2 ms

		2021-03-21 09:50:57.654683		0.4 ms

		2021-03-21 10:50:59.83837		1.4 ms

		2021-03-21 11:51:02.657862		2.3 ms

		2021-03-21 12:51:06.099811		0.1 ms

		2021-03-21 13:51:07.650938		2.2 ms

		2021-03-21 14:51:09.526448		-0.5 ms

		2021-03-21 15:51:13.369792		-1.4 ms

		2021-03-21 16:51:15.065929		-2.2 ms

		2021-03-21 17:51:17.566645		2.0 ms

		2021-03-21 18:51:19.576903		-2.0 ms

		2021-03-21 19:51:21.244473		-0.3 ms

		2021-03-21 20:51:22.842992		2.4 ms

		2021-03-21 21:51:24.560149		-0.1 ms

		2021-03-21 22:51:26.251813		-0.1 ms

		2021-03-21 23:51:29.16212		-0.5 ms

		2021-03-22 00:51:30.940096		-0.5 ms

		2021-03-22 01:51:34.494304		-0.7 ms

		2021-03-22 02:51:35.938014		0.1 ms

		2021-03-22 03:51:37.791792		0.6 ms

		2021-03-22 04:51:40.590216		2.2 ms

		2021-03-22 05:51:42.568764		-0.7 ms

		2021-03-22 06:51:44.831055		-0.8 ms

		2021-03-22 07:51:48.12051		2.4 ms

		2021-03-22 08:51:51.976965		-1.7 ms





###
Evidence of Intent

Last updated: Fri 06 Mar 2020 14:08:40 UTC

1. Purpose

The purpose of this document Evidence of Intent is to secure a) evidence of intent to sign and b) evidence of what Sign Material there was intent to sign, to avoid claims that different Sign Material was viewed than what was the output in the final Evidence Package.

2. Screen captures

When a person signs a document using Scrive eSign a screen capture is executed on the person´s screen and saved by Scrive eSign. When sealing the signed document Scrive eSign includes the screen captures from all signing parties into this document. 

The screen capture technology used sometimes fails to execute the screen capture. Therefore, in case the screen capture technology would fail, a screen capture with a reference signing view is prepared in Scrive eSign at each production upgrade and Upon sealing the document, Scrive eSign includes the latest reference screen captures in this Evidence of Intent as a reference. Important to note is also that, in the event log below each time stamp reflects the clock of the client, which may be different from the clock of Scrive eSign.

		Time		IP		Event

		2021-03-12 12:30:27.009 UTC		94.191.136.205		Per Anders Westling (PAW) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-03-12 12:32:19.976 UTC		94.191.136.205		Per Anders Westling (PAW) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-02-18 13:07:56 UTC.

		2021-03-12 12:15:17.663 UTC		62.20.120.42		Anders Björk (AB) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-03-12 12:35:44.576 UTC		62.20.120.42		Anders Björk (AB) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-02-18 13:07:56 UTC.

		2021-03-12 12:51:18.749 UTC		158.174.23.62		Klas Alm (KA) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-03-12 13:01:49.404 UTC		158.174.23.62		Klas Alm (KA) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-02-18 13:07:56 UTC.

		2021-03-12 13:24:24.594 UTC		194.236.25.170		Torbjörn Fredin (TF) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-03-12 13:27:55.766 UTC		194.236.25.170		Torbjörn Fredin (TF) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-02-18 13:07:56 UTC.

		2021-03-12 14:53:39.007 UTC		94.254.3.69		Ulrika Liljeberg (UL) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-03-12 15:03:36.359 UTC		94.254.3.69		Ulrika Liljeberg (UL) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-02-18 13:07:56 UTC.

		2021-03-12 17:56:30.289 UTC		94.234.38.201		Gustaf Tapper (GT) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-03-12 18:07:54.19 UTC		94.234.38.201		Gustaf Tapper (GT) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-02-18 13:07:56 UTC.

		2021-03-13 07:22:17.543 UTC		84.219.152.176		Bertil Ryss (BR) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-03-13 07:52:18.489 UTC		84.219.152.176		Bertil Ryss (BR) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-02-18 13:07:56 UTC.

		2021-03-14 09:08:31.727 UTC		87.236.95.10		Anders Klasson (AK) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-03-14 09:09:40.209 UTC		87.236.95.10		Anders Klasson (AK) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-02-18 13:07:56 UTC.

		2021-03-15 12:37:55.066 UTC		217.215.211.86		Fredrik Jarl (FJ) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-03-15 12:47:38.877 UTC		217.215.211.86		Fredrik Jarl (FJ) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-03-03 12:28:49 UTC.

		2021-03-16 06:55:20.159 UTC		217.31.186.165		Daniel Segerholm (DS) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-03-16 06:56:02.491 UTC		217.31.186.165		Daniel Segerholm (DS) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-03-03 12:28:49 UTC.

		2021-03-22 09:26:56.512 UTC		212.28.208.143		Jonny Jones (JJ) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-03-22 09:28:33.145 UTC		212.28.208.143		Jonny Jones (JJ) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-03-03 12:28:49 UTC.
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1. Purpose

The purpose of the Digital Signature Documentation is to provide a method so that the integrity of the Evidence Package can be verified mathematically and independently of Scrive, Guardtime or any other third party, only relying on public information. 

2. Overview

2.1 Digital Signatures

Digital signatures are used to make digital data tamper proof, so that it can be verified that the data has not been modified since the digital signature was created.

Digital signatures are designed in a way that there is a method for checking that the data that the signature is applied to is not modified, and that there is a method for checking that the signature has been issued in some trusted way.

2.2 Cryptographic Hash Functions

There is one mathematical concept that is pervasive in digital signing technologies: cryptographic hash functions. Such functions are used to straightforwardly compute a “hash value” of some fixed length (e.g. 256 bits) of some arbitrary amount of data, with the property that it is infeasible to reverse the function and get the data back from the hash value, but most importantly: it is infeasible to come up with any other piece of data that will compute to the same hash value.

These properties imply that it is sufficient to protect hash values of data instead of the data itself. The reason is that if we know that the protected hash value is unmodified and matches the hash value that we can compute of the data itself, then we know that it is infeasible that the data itself has been modified. For integrity purposes, hash values are essential condensations of the original data.

In addition to the cryptographic hash functions, many technologies for digital signatures are based on the use of keys.

2.3 Key-based digital signatures

In key-based digital signatures, secret information (private keys) are used to create signatures by some trusted organisation. Each private key has a corresponding public key which is used for verifying the integrity of the digital signatures created with the private key. So to check a key-based digital signature, one needs to access the public key that corresponded to the secret key used to create the signature. In addition to verifying the signature using the public key, one has to verify that the public key comes from the trusted organisation that created the signature. This can be done using digital certificates as part of the public-key infrastructure.

Key-based digital signatures are problematic due to the durability requirements that come with protecting Evidence Packages. The private key must be kept secret by the trusted organisation. Should the key become public, the digital signatures that were issued using it can no longer be used to verify the integrity of the data. As a mitigation, the trusted organisation can limit the time that any one public/private key pair is used, and then erase the private key. Should a private key leak from the trusted organisation, only signatures created during the lifetime of the private key become worthless. However, more frequent renewal of keys mean that the organisation issuing digital signatures must provide more public keys for verification purposes. The main problem remains: how can one be sure that a private key was not leaked and used to forge digital signatures? The PAdES standard specifies a set of restrictions and extensions to the standards for PDF and ISO-32000-1 and -2. PAdES is described in the technical specification TS-102 778 that is published and maintained by the European Telecommunication Standards Institute, ETSI.

2.4 Keyless digital signatures for durability

Keyless digital signatures rely solely on the properties of cryptographic hash functions to protect data, without the use of secrets.

An extremely simple (but naive) method for creating a keyless digital signature is to compute the hash value of some data and then make that hash value public so that it can be used to verify that copies of the data have not been modified. It is important that the hash value is published so that that a verifier readily can find it and trust that the hash value is authentic, and that the publication is permanently accessible for the foreseeable future. A suitable method is to publish the hash value in a newspaper that is widely spread and archived throughout the world.

Although simple, the naive method described is not practical in that it requires one hash value to be published for each piece of data that needs a digital signature. To make keyless digital signatures practical one can combine hash values from multiple pieces of data by juxtaposing the hash values and computing new hash values of the result, as illustrated below:





By combining hash values in this way, one can choose to publish the combined hash value periodically, e.g. once a month. For verification to work, additional information is needed to ensure that a particular Evidence Package’s hash value leads to the hash value that is published in a newspaper (such a published hash value is called a publication code). Therefore, the digital signature contains information about what newspaper contains the publication code (currently, publication codes are printed in Financial Times), as well as intermediate hash values in the linked chain of hashes all the way to the publication code. For the middle Evidence Package in the diagram above, the digital signature would have information about where one can find the publication code c₆, as well as the intermediate hash values c₃, d₄, and d₅. From the Evidence Package’s computed hash value d₃, the intermediate hash values in the digital signature, and the combining cryptographic hash function H taking juxtaposed hash values, a verifier would compute the complete chain of hash values: c₄ = H(c₃,d₃), c₅ = H(c₄,d₄), c₆ = H(c₅, d₅). Having computed c₆, the verifier needs to check that it is equal to the newspaper’s publication code.

Since the digital signature must contain extra information about intermediate hash values that stem from other Evidence Packages leading to the publication code, one cannot immediately put the keyless digital signature into the Evidence Package upon its creation—one has to wait until the publication code is known. But since the parties involved in signing a document typically want access to the Evidence Package right away, Scrive E-sign provides the parties with an initial version of the Evidence Package with a temporary, keyless digital signature. Once the Evidence Package’s hash value has been part of the linked chain that leads to a publication code, Scrive E-sign produces a new Evidence Package with the permanent, keyless digital signature. Signatories that choose to store their Evidence Package in the archive service provided by Scrive E-sign can download the revised Evidence Package in the archive once it becomes available.

The devil in the details regarding the implementation of keyless digital signatures (e.g., in practice one would use trees of intermediate hash values instead of linked chains), but the fundamental principle is the same: data can be verified by computing a sequence of hash values and check against a value that is published in a trusted way.

2.5 Verifiable timestamps using keyless signatures

The keyless signature not only provides a method for verifying the integrity of the Evidence Package, it also encodes the time down to the second when the signature was created. By construction, the time encoding is irrefutable and can be produced as part of the verification method of the keyless digital signature.

The following diagram gives a simplified version of how the time encoding works. Each publication code that goes into a newspaper is the root of the so called calendar tree, which is an ever-growing tree with one leaf node for each second since midnight, January 1st, 1970 in Coordinated Universal Time (UTC), a point in time we will denote T₀. (In the diagram, we have assumed that there is one evidence package providing the hash value for each leaf node, which is a simplification since we for each second may have zero or more than one evidence package for which we want a digital signature. In reality, the hash value of each leaf node in the calendar tree is constructed from an aggregation tree of hash values. We have also assumed a very small calendar tree, consisting of just four leaf nodes spanning a time of four seconds. A calendar tree for a whole month is of course much larger.)





Now, suppose we want to verify the digital signature for the evidence package in the third row. The digital signature contains the path from the root down to the leaf, telling us if we should choose the upper route (encoded as a 0) or lower route (encoded as a 1) to get to the next level. The choices form a sequence which can be interpreted as a binary number, and for the path highlighted in yellow, this binary number is 10 which in decimal is the number 2. One can then conclude that this leaf was constructed at T₀ + 2, that is, 2 seconds after midnight, January 1st, 1970 (UTC).

(In reality, the time encoding is not done using T₀ as a start point, but instead by using the time when the publication code was created as an end point. Details can be found in appendix Extracting the Signing Time.)

The next section provides precise information about the digital signatures produced by Scrive E-sign and how they can be verified.

3. How to Verify the Evidence Package

The signed document (PDF file) that the Evidence Package (HTML attachments - that this Digital Signature Documentation is part of) is embedded into, has either been electronically sealed by Scrive using the Guardtime Keyless Signature technology or with a PAdES digital signature. This enables independent verification of the time when the document was signed and checking that it has not been modified since. The process consists of several steps outlined below. If the document is signed using PAdES the signature can be validated in Acrobat Reader.

3.1 Extracting the Signature

The signature is embedded into the document following the standard PDF digital signature framework [PDF, section 12.8]. A Guardtime signature has the value GTTS.TimeStamp in its Filter field.

A single PDF file can contain several revisions of a document [PDF, section 7.5.6]. A Guardtime signature normally signs all revisions up to and including the one that contains it. In order to verify the document as it was signed, all subsequent updates have to be removed from the file.

More precisely, the signature protects the parts of the document specified by the ByteRange field of the signature. The two ranges must cover everything left after the previous step, except the Contents field of the signature.

The signature value is embedded in the Contents field in base 16 encoding. The value has to be stripped of trailing spaces and decoded [BASE, section 8] for further processing.

3.2 Parsing the Signature

The result of the previous step has to be parsed as an ASN.1 data structure in BER encoding [ASN, DER]. This must yield a ContentInfo structure [CMS, section 3] that embeds a SignedData structure [CMS, section 5] in the content field.

The contents of the encapContentInfo.eContent field of the SignedData structure have to be parsed as an ASN.1 data structure in DER encoding. This must yield a TSTInfo structure [TSP, section 2.4.2].

A Guardtime signature must have a single SignerInfo element in the signerInfos field of the SignedData structure and the object identifier 1.3.6.1.4.1.27868.4.1 in the signatureAlgorithm field of the SignerInfo structure.

The contents of the signature field of the SignerInfo structure have to be parsed as an ASN.1 data structure in DER encoding. This must yield a Guardtime-defined TimeSignature structure:

                          TimeSignature ::= SEQUENCE {

                            location HashChain,

                            history HashChain,

                            publishedData PublishedData,

                            pkSignature [0] SignatureInfo OPTIONAL,

                            pubReference [1] SET OF OCTET STRING OPTIONAL

                          }

                          PublishedData ::= SEQUENCE {

                            publicationIdentifier INTEGER,

                            publicationImprint DataImprint

                          }

Each of the HashChain fields is an ASN.1 OCTET STRING that contains a concatenation of a number of HashStep records. Each HashStep record in turn is a concatenation of a 1-byte hash algorithm code (appendix Hash Functions), a 1-byte direction indicator, a variable-length DataImprint field, and a 1-byte level number. The DataImprint field consists of a 1-byte hash algorithm code followed by the hash value (the number of bytes determined by the hash function). Note that all these are just concatenated together, not encoded as separate ASN.1 fields.

The DataImprint field in the PublishedData structure is an ASN.1 OCTET STRING that consists of a 1-byte hash algorithm code followed by the corresponding number of bytes of hash value (again, just concatenated).

The contents of the pkSignature and pubReference fields will not be used in the following and thus need not be parsed. However, presence of the pkSignature field indicates the hash chain contained in the history field is a temporary one not connected to a printed control publication. In such a case, the history and publishedData fields should be updated before proceeding (appendix Extending the TimeSignature).

3.3 Checking the Document

To check that the document matches the signature, it must be verified that the hash value of the signed document corresponds to the one embedded in the signature.

The concatenation of the sections of the original PDF file specified by the ByteRange field has to be hashed using the algorithm specified by the messageImprint.hashAlgorithm field of the TSTInfo structure. The result must be equal to the value of the messageImprint.hashedMessage field of the TSTInfo structure.

3.4 Checking the Signature

To check that the signature is internally consistent, it must be verified in several places that the hash value computed from one part of the signature corresponds to the one embedded in another part.

The DER-encoded representation of the TSTInfo structure (that is, the value of the encapContentInfo.eContent field of the SignedData structure) has to be hashed using the algorithm specified by the digestAlgorithm field of the SignerInfo structure. The result must be equal to the value of the message-digest attribute in the signedAttrs field of the SignerInfo structure.

The DER-encoded representation of the SignedAttributes structure has to be hashed using the algorithm specified by the digestAlgorithm field of the SignerInfo structure. The result will be the input data to the hash chain computation process described next. Note that the data to be hashed in this step is different from the representation of the signedAttrs field in the SignerInfo structure, as the latter is a tagged implicit set while the former is an explicit set [CMS, section 5.4].

For each HashStep record in the location hash chain and then for each HashStep record in the history hash chain in the TimeSignature structure, in the order in which the records appear in the chains:

		compute x as the result of hashing the input data with the algorithm specified by the hash algorithm code (the first byte) in the record;

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 0:

		compute y as the concatenation of the DataImprint field (bytes from the third up to but excluding the last), the hash algorithm code (the first byte), the value of x, and the level byte (the last byte);

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 1:

		compute y as the concatenation of the hash algorithm code (the first byte), the value of x, the DataImprint field (bytes from the third up to but excluding the last), and the level byte (the last byte);

		if the direction indicator (the second byte) is something else:

		abort with an error "invalid signature";

		the value of y is the input for the next step.



Finally, the value of y from the last step of the hash chain computation has to be hashed using the hash algorithm specified by the first byte of the publicationImprint field of the PublishedData structure. The result must be equal to the remaining bytes of the publicationImprint field.

3.5 Checking the Publication

To check that the signature matches the widely witnessed control publication, it must be verified that the contents of the PublishedData structure correspond to a printed publication acquired from a trusted source.

The publicationIdentifier field in the PublishedData structure contains the POSIX time [POSIX, section 4.15] value for the moment when the control publication was generated. A Guardtime control publication appears in the World Edition of the Financial Times 2–6 days after it is generated (depending on the publisher's schedules).

The PublishedData structure is formatted into human-comparable form as follows:

		the value of the publicationIdentifier field as a 64-bit integer (8 bytes in big-endian order) and the contents of the publicationImprint field are concatenated;

		a CRC-32 checksum [CRC, section 8.1.1.6.2] is computed on the result of the previous step and appended to it;

		the result of the previous step is encoded in base 32 [BASE, section 6];

		the result of the previous step may be broken into groups of 6 or 8 characters by dashes.



The result must be equal to the control publication that appears in the newspaper (ignoring possible differences in the optional character grouping).

3.6 Conclusion

Since in the whole computation starts from the contents of the PDF file and through a series applications of one-way functions ends up at a value that was known to exist at some well-established time in the past (the time when the newspaper was printed), this proves that the file in question existed before that time in the same form as it is currently.

The preceding statement relies only on the hash functions being one-way and assumes absolutely nothing about the Guardtime technology. Adding information about how the hash chains are constructed (which is seen by all Guardtime clients while it happens and can thus also be considered quite widely witnessed) makes it possible to extract the signing time with much better precision (appendix Extracting the Signing Time).

4. Hash Functions

The following table lists the hash functions that may be used in hash chains in Guardtime keyless signatures, along with their identifiers and hash value sizes.

		Algorithm Name

		Guardtime ID

		Hash Value Size

		Algorithm Specification



		SHA-1

		0

		20

		SHA, section 6.1



		SHA-224

		3

		28

		SHA, section 6.3



		SHA-256

		1

		32

		SHA, section 6.2



		SHA-384

		4

		48

		SHA, section 6.5



		SHA-512

		5

		64

		SHA, section 6.4



		RIPEMD-160

		2

		20

		RIPE, section 7





5. Extracting the Signing Time

The time when a datum was signed with a Guardtime keyless signature can be extacted from the history and the publicationIdentifier fields of the TimeSignature structure (section Parsing the Signature). The process is as follows:

		set h to 0 and p to the value of the publicationIdentifier field;

		for each HashStep record in the history hash chain, in the reverse of the order in which the records appear in the chain:



		if p is 0: abort with an error "invalid signature";

		set x to the highest power of 2 that does not exceed p;

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 0: set h to h+x and p to p-x;

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 1: set p to x-1;

		if the direction indicator (the second byte) is something else: abort with an error "invalid signature";



		if p is not 0: abort with an error "invalid signature";



The final value of h is the POSIX time [POSIX, section 4.15] value for the moment when the datum was signed.

6. Extending the TimeSignature

For each Guardtime signature and any control publication generated after the signature was issued, a hash chain can be created that connects the signature to the control publication and thus also to the printed medium in which the publication appeared. This process is called extending the signature.

The preferred way to do this is to access an online verification service using a tool obtained from either Scrive or Guardtime. This can also be done independently using the calendar database acquired either from Guardtime or, in case Guardtime has ceased the service, from the Estonian Technical Surveillance Authority, to which Guardtime is obligated to deposit the database before exiting the business.

The Guardtime calendar database consists of one hash value per second, indexed by integral POSIX time [POSIX, section 4.15] values (red nodes and black numbers on the figure below). Each of these hash values aggregates all signing requests that the Guardtime service processed during the corresponding 1-second time interval.

The aggregate hash values are connected into binary trees by hashing them together in pairs in left to right order, then hashing the first level pairs together again, and so on until a set of complete binary trees is obtained (blue arrows and nodes on the figure). For generating the control publication, the roots of the binary trees are hashed into a chain in right to left order (purple arrows and nodes), and the value from the last node of the chain is extracted for generating the control publication (golden arrow).

More precisely, each node on the figure is a DataImprint structure (section Parsing the Signature). On each step, the DataImprint from the left child node, the DataImprint from the right child node, and a single byte with the value of 255 are concatenated together, hashed, and the result is obtained as a DataImprint consisting of the concatenation of the 1-byte hash algorithm code (appendix Hash Functions) and the hash value.





For manageability, the database is split into several files (separated by dashed black lines on the figure). For the files to be usable without access to preceding ones, each file starting from some time value t also contains the root values from the binary trees corresponding to the state of the database on time t-1 (dashed blue arrows between the first and second file on the figure).

To construct the hash chain linking a given signature to a given publication, the following steps have to be performed:

		The signing time has to be extracted from the history and publishedData fields currently in the signature (appendix Extracting the Signing Time);

		The calendar database files covering the full interval from the signing time to the time when the publication was generated have to be obtained (format and naming of the files described later in this section);

		The hash-linked structure corresponding to the time when the publication was generated has to be reconstructed (as described earlier in this section);

		The unique hash chain connecting the leaf entry corresponding to the signing time to the root entry corresponding to the control publication (dotted arrows on the figure above) has to be extracted;

		The TimeSignature structure (section Parsing the Signature) has to be updated with new values:



		The history field is set to the concatenation of HashStep records describing the steps in the hash chain; each HashStep record is constructed as the concatenation of the 1-byte hash algorithm code from the DataImprint in the current node, the 1-byte direction indicator (0 if the sibling node is to the right in the tree, 1 if the sibling is to the left), the DataImprint from the sibling node, and a single byte with the value of 255;

		The publicationIdentifier field is set to the POSIX time value for the moment when the control publication was generated;

		The publicationImprint field is set to the DataImprint value in the root entry corresponding to the control publication.



Each calendar database file consists of a fixed header, a set of root node records, a sequence of calendar node records, and a checksum record. In the following, many values are given in hexadecimal, with the 0x prefix prepended.

The header consists of 12 fields totaling 65 bytes:

		8-byte sequence: file format identifier; must be 0x47, 0x54, 0x49, 0x4d, 0x45, 0x48, 0x44, and 0x42 (ASCII representation of 'GTIMEHDB');

		4-byte integer: endian-ness indicator; fixed value 0x01020304; all other 32-bit integers in the file will be in the same byte order;

		4-byte integer: version number; must be 0x00000001 (in file byte order);

		8-byte integer: endian-ness indicator; fixed value 0x0102030405060708; all other 64-bit integers in the file will be in the same byte order;

		8-byte integer: file creation time as POSIX time;

		8-byte integer: first calendar record index; the POSIX time value for the first node in the calendar node section of the file;

		4-byte integer: first calendar record offset; the offset of the start of the calendar node section within the file;

		4-byte integer: calendar record length; the length of each record in the calendar node section of the file;

		1 byte: calendar hash algorithm; the 1-byte hash algorithm code (appendix Hash Functions) for the hash function used by all calendar nodes in this file (they all must use the same algorithm);

		1 byte: flags; must be 0x01;

		14 bytes: reserved for future; all bytes must be 0x00;

		1 byte: CRC8 checksum of all preceding bytes in the header record; this is intended as a short-term protection against accidental errors while the file is being created; checking this may be omitted as the checksum record at the end of the file gives much stronger protection.



The root node section spans the space from the end of the header to the beginning of the calendar node section. It consists of a sequence of root node records followed by a 1-byte CRC8 checksum of all preceding bytes in the section. Each root node record consists of 4 fields:

		4-byte integer: record length; the number of bytes to follow in this record (excluding the length field itself);

		8-byte integer: record index; the POSIX time value for the last calendar node in the complete binary tree whose root this node is;

		1 byte: the 1-byte hash algorithm code for the hash function used in this node;

		variable-length sequence: the hash value in this node (the length is determined by the hash function used; it may also be computed by subtracting 9 from the value of the record length field).



Note that the concatenation of the two last fields in each record yields the DataImprint value for the corresponding node.

The calendar node section spans the space from the end of the root node section to almost the end of the file; it is followed only by a checksum record that has the same size and format as a calendar node record. It consists of a sequence of calendar node records (and no section checksum). Each calendar node record consists of 3 fields:

		4-byte integer: record index offset; this value is to be added to the first calendar record index field from the file header to obtain the POSIX time value for this node;

		variable-length sequence: the hash value in this node (the length is determined by the hash function used which is specified by the calendar hash algorithm field in the file header; it may also be obtained by subtracting 5 from the calendar record length field in the file header);

		1 byte: CRC8 checksum of all preceding bytes in the record.



Again, note that the concatenation of the calendar hash algorithm field from the file header and the hash value field from the record yields the DataImprint value for the corresponding node.

The last record in the file is the cryptographic checksum of the whole file:

		4-byte integer: fixed value 0xffffffff;

		variable-length sequence: the hash value computed by hashing all data preceding the checksum record in the file using the hash function specified in the calendar hash algorithm field in the file header (the length is the same as for the calendar node records);

		1 byte: CRC8 checksum of all preceding bytes in the record.



The calendar database files are named following the pattern

    hashdb-tttttttttttttttt-yyyy-mm-dd-hhmmss.bin

where the fields have the following meaning:

		filename prefix, always hashdb;

		POSIX time value for the first calendar node in the file; 16-digit lower-case hexadecimal number with leading zeroes preserved (but no 0x prefix);

		year, month, and day of the file creation time; month and day are 2-digit decimal numbers with the leading zeroes preserved;

		hour, minute, and second of the file creation time (in UTC); each is 2-digit decimal number with the leading zero preserved;

		filename suffix, always bin.
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Purpose of the document

Scrive eSign is a system for signing documents electronically. This document provides a brief introduction to Scrive eSign so that a holder of a Scrive e-signed document can easily explain such document in court. For in-depth documentation, start by reading the attachment Evidence Package Introduction.

Scrive eSign system

Scrive eSign is developed by Scrive AB and is designed to:

		Enable its users to define workflows for signing electronically

		Execute the signing workflow

		Record as many of the signatories’ actions as possible as log data

		Once all signatories have signed, produce a final digital evidence package of the electronically signed materials together with the log data and other supporting materials necessary to optimise the usefulness of the evidence (the “Evidence Package”)



E-signing workflow

This is how a document is signed through Scrive eSign:

		To start the signing process the user of Scrive eSign either a) defines the signing process in the administrative user interface and selects to start the process, b) starts from a template process in the administrative user interface or c) starts from a template process within a system that has integrated with Scrive.

		To access the signing workflow the counterpart(s) either a) receive an email or SMS with an invitation to sign electronically and a link to the e-signing user interface, b) receive a tablet with the e-signing user interface already opened or c) are redirected from a webpage or client application user interface to the e-signing user interface.

		To review the document the counterpart(s) view the e-signing user interface and a) read instructions at the top that they shall follow the green instruction arrows to complete the signing process, b) depending on the signing process settings enter or not enter extra information into the document such as text and signatures, checks in checkboxes and extra document appendices and c) scroll through all document pages to reach the button with the text “sign” placed below the last page of the document (the “Signing Button”).

		To sign the document the counterpart(s) presses the Signing Button and, depending on the signing process settings, either a) a popup appears where they are informed that by clicking the Signing Button at the bottom of the popup, they are signing the document and that Scrive eSign will register their signature or b) a popup appears where they are asked to select their type of e-legitimation and sign the document using their installed eID application. 

		The confirmation text that the document has been signed upon clicking the Signing Button, is automatically displayed to the counterpart(s) in a web user interface and b) sent to the counterpart(s) in an email including the Evidence Package.



Evidence Package

To understand how to generate quality evidence in a digital environment Scrive has studied several evidence container technologies such as the signed paper, the printed facsimile and the recorded voice. We found that there has been good reason to perceive the signed paper document as the gold standard for evidence quality; it has several inherent qualities that are not easily transferrable into digital formats.

As a result of our research Scrive eSign has been designed to produce an Evidence Package that reproduce the evidence qualities of the paper, while at the same time add new qualities enabled by new technology. A key feature of the Evidence Package is that it shall be self-documenting, meaning that the signed document in itself shall contain all evidence necessary to explain the transaction.



