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Datum
2018-10-02

Kommunfullmäktige
Björn Arrias

Kommunfullmäktiges ledamöter
Ersättare för kännedom

Kommunfullmäktige

Kommunhuset Plenisalen Tisdagen den 16 oktober 2018 kl. 18.30

Ärenden med förslag till beslut

1 Öppnande av fullmäktige

2 Fastställande av dagordning och val av justerare

3 Val av kommunfullmäktiges ordförande 2018/1363

4 Val av förste vice ordförande i kommunfullmäktige 2018/1363

5 Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige 2018/1363

6 Presentation av nya fullmäktige

7 Val av valberedning 2018/1365

8 Delårsbokslut per den 31 augusti 2018 med årsprognos 
(muntlig föredragning)
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.

2018/1298
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9 Bildande av kommunalförbund för kommunens 
räddningstjänstansvar
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa förbundsordning för Brandkåren Norra Dalarna, i 

enlighet med förslag daterat 2018-08-15.

2. Fastställa reglemente för direktionen Brandkåren Norra Dalarna, 
i enlighet med förslag daterat 2018-08-15.

3. Utse kommunstyrelsens ordförande till ledamot och 
oppositionsrådet till ersättare i interimsdirektionen Brandkåren 
Norra Dalarna för perioden 2018-11-01—2018-12-31.

4. Utse kommunstyrelsens ordförande till ledamot och 
oppositionsrådet till ersättare i förbundsdirektionen Brandkåren 
Norra Dalarna för perioden 2019-01-01—2022-12-31.

5. Kommunfullmäktige utser revisor till Brandkåren Norra Dalarna 
för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31.

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga deltagande 
kommuner fattar likalydande beslut.

2017/735

10 Personalpolitiskt program
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
Anta personalpolitiskt program för Leksands kommun i enlighet 
med förvaltningens förslag.

2018/264

11 Lönepolicy för Leksands kommun
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
Anta lönepolicy för Leksands kommun i enlighet med förslaget.

2017/1785

12 Reglemente och handledning för intern kontroll i 
Leksands kommun
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta ”Reglemente och handledning för intern kontroll i 

Leksands kommun”, i enlighet med förslaget.

2. I samband med beslutet enligt första punkten upphäva tidigare 
reglemente antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09, § 64.

2018/546
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13 Informationssäkerhetspolicy
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
Anta informationssäkerhetspolicy för Leksands kommun.

2018/1107

14 Översiktsplan
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
1. Aktualisera nu gällande översiktsplan att gälla till dess att den 

ersätts av en ny översiktsplan.

2. Uppdra till sektorn för samhällsutveckling att påbörja arbetet 
med en revidering av den gällande översiktsplanen.

2016/561

15 Motion om att förbjuda fyrverkerier
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bifalla motionen.

2. Ändra 18 § i de lokala ordningsföreskrifterna enligt följande:

För användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
inom kommunens tätorter och byar med sammanhållen 
bebyggelse krävs tillstånd av polismyndigheten, dock med 
undantag för följande tider:

Nyårsafton: från kl. 23.00 och därpå följande dag till kl. 01.00

Valborgsmässoafton: från kl. 20.00 till kl. 23.00

Tillstånd av polismyndighet krävs alltid för att anordna 
organiserade större fyrverkerier.

Enligt 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617) får användandet av 
pyrotekniska varor inte innebära någon risk för skada på eller ge 
upphov till någon beaktningsvärd olägenhet för person eller 
egendom.

2018/262

16 Yttrande och granskning av - "Mest sjuka äldre - 
samgranskning Dalarna"
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.

2018/288
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17 Sammanträdesordning 2019
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa sammanträdestider för 2019 i enlighet med följande

 Måndagen den 18 februari

 Måndagen den 6 maj

 Onsdagen den 12 juni 

 Måndagen den 16 september 

 Måndagen den 14 oktober 

 Måndagen den 25 november 

2. Samtliga sammanträden börjar kl. 18.30 om inte annat anges i 
kallelsen.

2018/1130

Aarno Magnusson (C)
Ålderspresident
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
2018-09-24

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 114 Dnr 2017/735

Bildande av kommunalförbund för kommunens 
räddningstjänstansvar med namnet BRAND

Beskrivning av ärendet
I början av 2017 genomfördes en förstudie för att utreda förutsättningarna till 
en fördjupad räddningstjänstsamverkan mellan Leksand, Malung-Sälen, 
Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner. 

Senare under 2017 tog Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens 
kommuner beslut om en gemensam utredningsorganisation som har haft till 
uppdrag att undersöka förutsättningarna för en fördjupad samverkan i ett 
gemensamt kommunalförbund för kommunernas räddningstjänstansvar, 
vilket omfattar olycksförebyggande verksamhet och operativa 
räddningsinsatser och ta fram ett konkret förslag till bildande av ett 
kommunalförbund med start 1 januari 2019. Målet är att säkerställa en 
fungerande räddningstjänst nu och i framtiden genom fördjupad samverkan 
mellan kommunerna. 

Att bedriva kommunal räddningstjänst innebär ett ständigt arbete mot färre 
olyckor samtidigt som kraven på den enskilde kommunens förmåga till 
räddningsinsats ökar i takt med att samhället utvecklas och förändras. För att 
klara detta samverkar majoriteten av Sveriges kommuner vad det gäller sitt 
räddningstjänstansvar genom civilrättsliga avtal, gemensam nämnd eller 
kommunalförbund. 

Riksdagen har via lagstiftningen sedan 1986 uppmanat kommunerna att 
samverka vad det gäller räddningstjänstansvaret. Med erfarenheter från 
skogsbranden i Västmanland konstaterar regeringen bland annat att det ser 
för olika ut i Sverige och beslutade därför om en översyn av den kommunala 
räddningstjänsten. Den statliga utredningen En effektivare kommunal 
räddningstjänst” (SOU 2018:54) konstaterar att framtidens olyckor sannolikt 
blir större och mer komplexa till följd av klimatförändringar, attentat och ett 
mer sårbart samhälle. Därför föreslås författningskrav på exempelvis 
utvecklad samverkan mellan kommunerna, skyldighet att upprätthålla 
systemledning, säkerställa kompetens och rättssäkerhet i det 
olycksförebyggande arbetet samt öka jämställdhet och mångfald inom 
räddningstjänstorganisationerna.
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Sammanträdesdatum
2018-09-24

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Det är framför allt tre motiv bakom viljan att samverka i ett gemensamt 
kommunalförbund: 

 Stärka ledningsorganisationen så att de blir robusta och uthålliga med 
förmåga att leda framtidens alltmer komplexa räddningsinsatser.

 Öka slagkraften och möjliggöra systematisk resursförstärkning vid 
stora och komplexa insatser.

 Öka förmågan att rekrytera och attrahera kompetent personal, både 
inom den olycksförebyggande och operativa 
räddningstjänstverksamheten.

Uppdraget till räddningstjänstförbundet
Det uppdrag som medlemskommunerna lämnar över till kommunalförbundet 
är att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar 
kommunerna enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt 
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. 

Det innebär i praktiken att det är den s.k traditionella brandkårsverksamheten 
som lämnas över till förbundet. Denna verksamhet finansieras av 
kommunernas medlemsbidrag till förbundet. Därutöver kan kommunerna 
uppdra åt förbundet att lösa andra uppgifter som förbundet och 
medlemskommunen kommer överens om och förbundet ersätts för dessa 
arbeten utöver medlemsbidraget. 

Organisation
Den politiska ledningen för förbundet ska utgöras av en direktion och 
förbundet kommer att ledas av en förbundsdirektör, tillika räddningschef. 
Med anledning av nuvarande riskbild och geografiska utbredning av 
förbundet kommer samtliga brandstationer som finns idag även finnas i 
förbundet. 

Ekonomi
För att beräkna medlemmarnas andelar i förbundet har budgeten för 2017 
varit en utgångspunkt. För att säkerställa att dessa kostnader redovisats på ett 
likartat sätt har de olika kostnadsslagen genomlysts och det har gjorts 
justeringar för att få fram jämförbara ekonomiska uppställningar. Likaså har 
kommuncentrala poster för räddningstjänsten identifierats samt 
kapitalkostnaderna ensade vad det gäller avskrivningstider och internränta. 

Med detta som underlag kan medlemsandelarna fastställas och 
fördelningsnyckeln utgöra grund för fördelning av kostnaderna och 
förbundsmedlemmarnas andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder. 
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Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Medlem Andel Bidrag 2019 exkl hyra, tkr
Leksand 17,5 % 9 600
Mora 34,7 % 19 085
Orsa 10,8 % 5 927
Vansbro 12,6 % 6 940
Älvdalen 24,4 % 13 406
Summa 100,0% 54 958

Under de tre första åren har parterna möjlighet att påkalla omförhandling av 
medlemsandelarnas fördelning. En omförhandling ska följa den ordinarie 
budgetprocessen. 

I händelse av större förändringar vid exempelvis investering i ny 
brandstation, behov av att utöka beredskapen eller andra betydande 
avtalsmässiga förändringar vars nytta inte kan tillgodogöras samtliga 
medlemskommuner, är detta grund för förhandling av medlemmarnas andel.

Beslutsunderlag
Förslag till förbundsordning, daterat 2018-08-15

Förslag till reglemente för direktionen, daterat 2018-08-15

Överenskommelse avseende medlemsavgift daterad 2018-08-16  

Tjänsteutlåtande, daterat 2018-08-16

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Fastställa förbundsordning för Brandkåren Norra Dalarna, i enlighet med 

förslag daterat 2018-08-15.

2. Fastställa reglemente för direktionen Brandkåren Norra Dalarna, i 
enlighet med förslag daterat 2018-08-15.

3. Utse kommunstyrelsens ordförande till ledamot och oppositionsrådet till 
ersättare i interimsdirektionen Brandkåren Norra Dalarna för perioden 
2018-11-01—2018-12-31.

4. Utse kommunstyrelsens ordförande till ledamot och oppositionsrådet till 
ersättare i förbundsdirektionen Brandkåren Norra Dalarna för perioden 
2019-01-01—2022-12-31.

5. Kommunfullmäktige utser revisor till Brandkåren Norra Dalarna för 
perioden 2019-01-01 – 2022-12-31.

6. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga deltagande kommuner 
fattar likalydande beslut.
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-08-16
Dokument nr:  , 170
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Kommunledningskontoret
Marie Elofsson

Kommunstyrelsen

Bildande av kommunalförbund för kommunens 
räddningstjänstansvar med namnet Brandkåren Norra 
Dalarna

        
Sammanfattning av ärendet
I början av 2017 genomfördes en förstudie för att utreda förutsättningarna till en 
fördjupad räddningstjänstsamverkan mellan Leksand, Malung-Sälen, Mora, Orsa, 
Vansbro och Älvdalens kommuner. Senare under 2017 tog Leksand, Mora, Orsa, 
Vansbro och Älvdalens kommuner beslut om en gemensam utredningsorganisation 
som har haft tilluppdrag att undersöka förutsättningarna för en fördjupad samverkan i 
ett gemensamt kommunalförbund för kommunernas räddningstjänstansvar, vilket 
omfattar olycksförebyggande verksamhet och operativa räddningsinsatser och ta fram 
ett konkret förslag till bildande av ett kommunalförbund med start 1 januari 2019. 
Målet är att säkerställa en fungerande räddningstjänst nu och i framtiden genom 
fördjupad samverkan mellan kommunerna. 

Att bedriva kommunal räddningstjänst innebär ett ständigt arbete mot färre olyckor 
samtidigt som kraven på den enskilde kommunens förmåga till räddningsinsats ökar i 
takt med att samhället utvecklas och förändras. För att klara detta samverkar 
majoriteten av Sveriges kommuner vad det gäller sitt räddningstjänstansvar genom 
civilrättsliga avta, gemensam nämnd eller kommunalförbund. 

Riksdagen har via lagstiftningen sedan 1986 uppmanat kommunerna att samverka vad 
det gäller räddningstjänstansvaret. Med erfarenheter från skogsbranden i Västmanland 
konstaterar regeringen bl.a att det ser för olika ut i Sverige och beslutade därför om en 
översyn av den kommunala räddningstjänsten. Den statliga utredningen ”En 
effektivare kommunal räddningstjänst” (SOU 2018:54) konstaterar att framtidens 
olyckor sannolikt blir större och mer komplexa till följd av klimatförändringar, attentat 
och ett mer sårbart samhälle. Därför föreslås författningskrav på exempelvis utvecklad 
samverkan mellan kommunerna, skyldighet att upprätthålla systemledning, säkerställa 
kompetens och rättssäkerhet i det olycksförebyggande arbetet samt öka jämställdhet 
och mångfald inom räddningstjänstorganisationerna.

Det är framför allt tre motiv bakom viljan att samverka i ett gemensamt 
kommunalförbund: 

 Stärka ledningsorganisationen så att de blir robusta och uthålliga med förmåga 
att leda framtidens alltmer komplexa räddningsinsatser.

 Öka slagkraften och möjliggöra systematisk resursförstärkning vid stora och 
komplexa insatser.

 Öka förmågan att rekrytera och attrahera kompetent personal, både inom den 
olycksförebyggande och operativa räddningstjänstverksamheten.

Uppdrag till räddningstjänstförbundet
Det uppdrag som medlemskommunerna lämnar över till kommunalförbundet är att i 
förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna enligt 
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Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt Förordning (2003:789) om skydd 
mot olyckor. 
Det innebär i praktiken att det är den s.k traditionella brandkårsverksamheten som 
lämnas över till förbundet. Denna verksamhet finansieras av kommunernas 
medlemsbidrag till förbundet. Därutöver kan kommunerna uppdra åt förbundet att 
lösa andra uppgifter som förbundet och medlemskommunen kommer överens om och 
förbundet ersätts för dessa arbeten utöver medlemsbidraget. 

Organisation
Den politiska ledningen för förbundet ska utgöras av en direktion och förbundet 
kommer att ledas av en förbundsdirektör, tillika räddningschef. Med anledning av 
nuvarande geografi och riskbild kommer samtliga brandstationer som finns idag även 
finnas i förbundet. 

Från budgetram till medlemsavgift
För att beräkna medlemmarnas andelar i förbundet har budgeten för 2017 varit en 
utgångspunkt. För att säkerställa att dessa kostnader redovisats på ett likartat sätt har 
de olika kostnadsslagen genomlysts och det har gjorts justeringar för att f fram 
jämförbara ekonomiska uppställningar. Likaså har kommuncentrala poster för 
räddningstjänsten identifierats samt kapitalkostnaderna ensade vad det gäller 
avskrivningstider och internränta. 

Med detta som underlag kan medlemsandelarna fastställas och fördelningsnyckeln 
utgöra grund för fördelning av kostnaderna och förbundsmedlemmarnas andel i 
kommunalförbundets tillgångar och skulder. 

Medlem Andel Bidrag 2019 exkl hyra, tkr
Leksand 17,5 % 9 600
Mora 34,7 % 19 085
Orsa 10,8 % 5 927
Vansbro 12,6 % 6 940
Älvdalen 24,4 % 13 406
Summa 100,0% 54 958

Under de tre första åren har parterna möjlighet att påkalla omförhandling av 
medlemsandelarnas fördelning. En omförhandling ska följa den ordinarie 
budgetprocessen. 

I händelse av större förändringar vid ex investering i ny brandstation, behov av att 
utöka beredskapen eller andra betydande avtalsmässiga förändringar vars nytta inte 
kan tillgodogöras samtliga medlemskommuner, är detta grund för förhandling av 
medlemmarnas andel.

Beslutsunderlag
Förslag till förbundsordning för Brandkåren Norra Dalarna, daterad 2018-08-15
Förslag till reglemente för direktionen Brandkåren Norra Dalarna, daterad 2018-08-15
Förslag till reglemente för revisionen Brandkåren Norra Dalarna, daterad 2018-08-15
Underlag för beräkning av medlemsavgift, daterad 2018-08-16
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till förbundsordning för Brandkåren 
Norra Dalarna, daterad 2018-08-15

2. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reglemente för direktionen 
Brandkåren Norra Dalarna, daterad 2018-08-15

3. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reglemente för revision Brandkåren 
Norra Dalarna, daterad 2018-08-15

4. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande till ledamot och 
oppositionsråd eller motsvarande till ersättare i interimsdirektionen 
Brandkåren Norra Dalarna 2018-11-01—2018-12-31

5. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande till ledamot och 
oppositionsråd eller motsvarande till ersättare i förbundsdirektionen 
Brandkåren Norra Dalarna för mandatperioden 2019-01-01—2012-12-31

6. Kommunfullmäktige utser revisor till Brandkåren Norra Dalarna för 
mandatperioden 2019-01-01 – 2012-12-31

7. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga deltagande kommuner fattar 
likalydande beslut.

Sändlista
Leksands kommun
Orsa kommun
Vansbro kommun
Älvdalens kommun
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Förbundsordning  

Brandkåren Norra Dalarna 
 

 

 
Innehåll 

 
1.   Bakgrund 
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13. Andel i tillgångar och skulder 

14. Kostnadsfördelning 

15. Ägarstyrning 

16. Budgetprocess 

17. Planeringsprocess 

18. Utträde 

19. Likvidation och upplösning 

20. Arvoden 

21. Tvister 

22. Räddningsinsatser med kostnader som överstiger den kommunala självrisken 

23. Upptagande av ytterligare medlem i förbundet 

24. Arkivbildning 

25. Personuppgifter 

26. Administrativ service 

27. Ikrafttagande och ändringar i förbundsordningen 
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§1 

Bakgrund 
Kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen har beslutat att ingå ett 

kommunalförbund för frågor som rör räddningstjänst och stöd till kommunerna vid 

samhällsstörningar med mera (enligt § 4 nedan). 

 

Syftet är att tillgodose krav och intentioner i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

samt att skapa goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet i 

det komplexa samhället. Kommunalförbundet ska vara en aktiv part i kommunernas 

samlade arbete och samordning för skydd mot oönskade händelser och 

samhällsstörningar. 

 

§2  

Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro 

och Älvdalen. 

 

§3  

Namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Brandkåren Norra Dalarna och har sitt säte i Mora. 
 

§4  

Uppdrag och ändamål 

Bastjänster 

Kommunalförbundet ansvarar för  

• att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar 

kommunerna enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt 

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor med undantag  

a) att samordna olycksförebyggande verksamhet i kommunen (Lag om skydd 

mot olyckor, 1 kap §6) 

b) att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder (Lag om 

skydd mot olyckor, 3 kap §1) 

c) när kommunen är att betrakta som enskild (kap 2) 

 

• att svara för uppgifter enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 

varor med tillhörande Förordning (2010:1075) som åvilar var och en av 

kommunerna i förbundet med undantag av 

 a) skyldigheter som åvilar kommunen i egenskap av verksamhetsutövare. 
 

• att lämna förslag till beslut till medlemskommunerna gällande taxor 

 

• att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar 

kommunerna avseende information till allmänheten (högre kravnivån) samt 

kommunens plan för räddningsinsatser enligt Lag (1999:381) om åtgärder för 

att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 
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(Sevesolagstiftningen)  

 

 

Kommunalförbundet biträder kommunerna i följande verksamhetsområden: 

 

• Kommunernas plan och byggverksamhet enligt plan- och bygglagen 

(1987:10). Kommunalförbundet biträder kommunerna i kommunernas 

planprocess genom att tidigt medverka i planfrågor samt utgör remissinstans i 

planfrågor. 

Kommunalförbundet biträder även kommunerna i kommunernas byggprocess 

främst i form av byggsamråd och granskning av brandskyddsdokumentation. 

• Biträder vid kommunal riskanalys och handlingsprogram enligt Lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor. 

• Remissinstans vid alkoholtillstånd, fyrverkerier, tillfälliga evenemang. 

• Deltar i medlemskommunernas POSOM-verksamhet. 

• Deltar i medlemskommunernas olycksförebyggande arbete. 

• Deltar i medlemskommunernas krisberedskapsförberedelser ex övningar. 

• Ingå i kommunernas organisation för tjänsteman i beredskap. 

• Beslutar om ansökningar av egensotning.  

• Stödja vid tillsyn av sotningsverksamheten 

 

Dessa uppgifter ingår i medlemsavgiften. 

 

Tilläggstjänster 

I kommunalförbundets uppdrag ingår utöver bastjänsterna ovan, rätten att utföra 

andra uppgifter som ansluter till ovanstående lagstiftning eller på annat sätt ansluter 

till säkerhet och trygghet i kommunerna.  

 

Dessa uppgifter ska i förekommande fall regleras genom avtal med de aktörer som 

efterfrågar tjänsterna. Kommunalförbundet kan också samverka med andra aktörer i 

samhället ifråga om utvecklingsprojekt och frågor som är relaterade till lagstiftning 

och uppgifter i § 4. 

 

Om en förbundsmedlem önskar att brandkåren i något avseende ska utformas eller 

dimensioneras på ett sätt som avviker från den för förbundet gemensamma risk- eller 

ambitionsnivån, får kommunalförbundet tillgodose dessa önskemål. Särskild avgift 

som motsvarar de faktiska merkostnaderna uttas av medlemmen. 

 

§5  

Organisation  
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. För förbundsdirektionen gäller 

”Reglemente för förbundsdirektionen i Brandkåren Norra Dalarna” enligt bilaga till 

förbundsordningen. 
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§6  

Varaktighet 
Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. 

 

§7  

Förbundsdirektionen 
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 ledamöter 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 utser1 ledamot och 1 ersättare. 

 

 

Ledamöterna ska vara kommunstyrelsen ordförande och oppositionsråd eller 

motsvarande är ersättare. 

 

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat fr.o.m. 

den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela landet. 

I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen 

skall 9 kap 3§ i kommunallagen tillämpas (2017:725). 

 

Mora kommun innehar ständigt ordförandeposten och vice ordförande roterar mellan 

de övriga medlemskommunerna varje mandatperiod. Turordning för vice ordförande 

är efter invånarantalet med Leksands kommun som start.  

 

Direktionen har rätt att utse utskott och i övrigt de organ som behövs för 

verksamheten. 

 

Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda.  

 

§8  

Revisorer  
Varje kommun ska ha var sin revisor som utses av medlemskommunens 

kommunfullmäktige. 

 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i förbundsdirektionen. 
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§9  

Revision och beslut om ansvarsfrihet 
Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 

 

Delårsrapport 

Delårsrapporten ska upprättas och beslutas av direktionen. Tidsintervallerna för 

rapporterna ska följa säteskommunens planering. Delårsrapporten ska bedömas av 

revisorerna i kommunalförbundet. Dessa ska bedöma om resultatet i rapporten är 

förenligt med de fastställda målen för verksamheten. Den skriftliga bedömningen ska 

biläggas delårsrapporten. 

 

Delårsrapporten ska godkännas av medlemmarnas fullmäktige.  

 

Årsredovisning 

Årsredovisningen ska upprättas och godkännas av direktionen. 

 

Årsredovisningen ska lämnas till förbundsmedlemmarnas fullmäktige och till 

revisorerna.  

 

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas 

fullmäktige. 

 

Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 

medlemskommunernas fullmäktige, som var och en godkänner årsredovisningen och 

beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.  

 

§10  

Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av ledamot i direktionen samt förbundsmedlem 

genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 

 

§11  

Närvarorätt 
Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen ska vara offentligt.  

Budgetsammanträdet ska vara offentligt, se §16. 

 

Ersättare i direktionen har närvarorätt och yttranderätt på direktionens 

sammanträden. 

 

Respektive medlemskommuns direktör (ledande tjänsteman) har närvaro- och 

yttranderätt vid sammanträde med direktionen. 

 
Direktionen avgör själva i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i 

direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 
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§12 

Anslag av kungörelser och andra tillkännagivanden 
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 

tillkännagivanden anslås på förbundets digitala anslagstavla på webbplatsen. Mora 

kommuns anslagstavla är förbundets anslagstavla. 

 

För kännedom ska anslag dessutom ske på varje medlemskommuns anslagstavla. 

 

Tillkännagivande om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på 

förbundets anslagstavla och för kännedom på varje medlemskommuns anslagstavla. 

 

§13 

Andel i tillgångar och skulder 
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar 

och skulder i förhållande till kostnadsfördelningen för respektive förbundsmedlems 

ansvar enligt § 4 bastjänster. Kostnadsfördelningen framgår av § 14. 

 

Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i 

enlighet med angiven fördelningsgrund. 

 

Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna 

tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att upplösas. 

 

§14  

Kostnadsfördelning  
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på 

annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna.  

Kostnaderna skall fördelas mellan förbundsmedlemmarna enligt nedan.  

 

Bastjänster  

Ersättning för bastjänsterna fördelas mellan förbundsmedlemmarna enligt nedan 

(exklusive hyra): 

Leksand 17,5 % 

Mora 34,7 % 

Orsa  10,8 % 

Vansbro 12,6 % 

Älvdalen  24,4 % 

Summa 100 % 

 

Hyra 

Medlemskommunerna ersätter kommunalförbundet fullt ut för hyra av brandstationer 

och andra lokaler i den egna kommunen som överenskommits som behövs för 

brandkårens verksamhet. 
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Omförhandling av medlemsandelen 

Under de tre första åren har parterna möjlighet att påkalla omförhandling av 

medlemsandelarnas fördelning. En omförhandling ska följa den ordinarie 

budgetprocessen. 

 

I händelse av större förändringar vid exempelvis behov av att utöka beredskapen 

eller andra betydande avtalsmässiga förändringar vars nytta inte kan tillgodogöras 

samtliga medlemskommuner, är detta grund för förhandling av medlemmarnas andel 

i förbundet. 

 

Tilläggstjänster 

Om kommunalförbundet på begäran utför särskilda överlämnade uppgifter enligt § 4 

till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana särskilda uppgifter 

ersättas fullt ut. 

 

Lån och borgen mm 
Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 

förbundsmedlemmarna godkänt.  

Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan 

förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om 

ansvar fördelningsregeln. 

Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan 

förbundsmedlemmarnas godkännande. 

 

§15  

Medlemsstyrning 
Före beslut av principiell eller strategisk betydelse ska direktionen samråda med 

medlemmarna. 

 

§16  

Budgetprocess  
Direktionen fastställer årligen budget för förbundet. Budget för nästkommande år ska 

fastställas före september månads utgång och ska innehålla en plan för verksamheten 

och ekonomin under budgetåret och en ekonomisk plan för den kommande treårs- 

perioden. För att säkerställa att fastställande av budget för nästkommande år sker 

före september månads utgång påbörjas förbundets budgetprocess under februari 

månad året före budgetåret.  

En överenskommelse ska tecknas mellan kommunalförbundet och dess medlemmar 

om budgetprocessen. Denna process syftar till att kommunalförbundet ska ha 

förutsättningar för att ta det ekonomiska och verksamhetsmässiga ansvar som åvilar 

ett kommunalförbund och i egen regi underbygga en sund ekonomisk hushållning. 

 

Sammanträde vid vilket budget fastställs ska vara offentligt. Tillkännagivande om 

sammanträdet ska utfärdas. 

19



 

 

9 

 

 

§17  

Planeringsprocess 
Direktionen har att fastställa handlingsprogram för den förebyggande verksamheten 

och handlingsprogram för räddningstjänsten enligt Lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor. 

Handlingsprogrammen ska upprättas i samverkan med förbundsmedlemmarna. 

Förändringar och tillägg till planerna ska också beredas i samverkan med 

förbundsmedlemmarna. 

 

§18  

Utträde 
Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat 

från slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska 

mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en 

överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar.  

 

Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade 

tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om inte annat 

avtalas mellan förbundsmedlemmarna. 

 

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs 

med anledning av utträdet. 

 

§19  

Likvidation och upplösning 
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 

uppsägningstiden enligt 18 § är till ända, skall kommunalförbundet träda i 

likvidation. 

Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator. 

Vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar skall fördelningsgrunden 

enligt 14 § tillämpas. 

 

När kommunalförbundet har trätt i likvidation, ska kommunalförbundets egendom i 

den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på 

offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Kommunalförbundets verksamhet får 

fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen 

avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över 

likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall också innehålla en redovisning för 

skiftet av behållna tillgångar. Till slutredovisningen skall fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 
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Till slutredovisningen ska fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av 

kommunalförbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör 

till kommunalförbundets arkiv. 

 

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 

förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts 

skriftligen samtliga förbundsmedlemmar, är kommunalförbundet upplöst. 

 

§20  

Arvoden  
Inga fasta arvoden utgår till direktionen. Sammanträdesarvoden ska utgå enligt Mora 

kommuns arvodesbestämmelser. 

Arvoden till revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt Mora kommuns 

arvodesbestämmelser. 

 

§21  

Tvister 
Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå 

en frivillig uppgörelse, avgöras i allmän domstol. 

 

§22 

Övre gräns för räddningstjänstkostnader 
Om räddningstjänstinsats inom en medlemskommun medför betydande kostnader för 

kommunalförbundet, utgår ersättning från den kommun där olyckshändelsen 

inträffat, för den del av räddningskostnaderna som överstiger 1 basbelopp för varje 

tillfälle. 

 

§23  

Upptagande av ytterligare medlem i förbundet 
Ansökan från en ytterligare kommun om att bli medlem i kommunalförbundet ska 

hanteras enligt följande. 

• Ansökan tillställs förbundets direktion. 

• Direktionen bereder frågan och föreslår ny medlem till 

medlemskommunernas kommunfullmäktige. 

• Medlemskommunernas kommunfullmäktige fattar beslut om ny medlem samt 

• Beslutar om erforderliga ändringar i förbundsordningen. 

 

§24  

Arkivbildning 
Mora kommun (säteskommunen) är arkivansvarig för alla handlingar och dokument 

som framställs i kommunalförbundet från och med dess inrättande den 1 januari 

2019. Arkivansvar för handlingar från tiden före 1 januari 2019 kvarligger på var och 

en av medlemskommunerna. Kommunalförbundet ska ha obegränsad tillgång till 

dessa äldre arkiv. Mora kommuns arkivreglemente gäller för förbundet. 
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§25  

Personuppgifter 
Direktionen är personuppgiftsansvarig för ändamålen med och medlen för 

behandling av personuppgifter inom kommunalförbundets ansvarsområde. 

 

§26 

Administrativ service  

Till förbundets förfogande finns administrativ service i säteskommunen. 

Kommunalförbundet ska träffa en överenskommelse med säteskommunen om detta. 

 

§27  

Ikraftträdande och ändringar i förbundsordningen 
Denna förbundsordning gäller från och med den 1 januari 2019.  

 

Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antagas av direktionen och 

fastställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 

Beslutet är gällande när fullmäktigebesluten vunnit laga kraft  

 

 

 

 

 

Antagen: 

Kommunfullmäktige i Leksand 2018 § 

Kommunfullmäktige i Mora 2018 § 

Kommunfullmäktige i Orsa 2018 § 

Kommunfullmäktige Vansbro 2018 § 

Kommunfullmäktige Älvdalen 2018 § 
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Reglemente för förbundsdirektionen i kommunalförbundet Brandkåren 
Norra Dalarna 
 

Utöver vad som anges om kommunalförbund i Kommunallagen (2017:725) eller annan 

författning eller vad som regleras i förbundsordningen gäller bestämmelserna i detta 

reglemente. 

 

Allmänna bestämmelser 

 

Politisk organisation 

 

§ 1 

Direktionen är kommunalförbundets styrelse och beslutande församling. Direktionen fullgör 

de uppgifter som ankommer på både kommunfullmäktige och sådana nämnder som föreskrivs 

i de lagar och förordningar som reglerar kommunalförbundets verksamhet.  

 

Direktionen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och 

ekonomiska ställning samt hos förbundsmedlemmarna och statliga myndigheter göra de 

framställningar som direktionen anser påkallade. 

 

§ 2 

Det åligger direktionen att: 

 

• Fastställa mål och planer för kommunalförbundets verksamhet, personalbehov och 

ekonomi, samt redovisa detta för förbundsmedlemmarna. 

• Kontrollera att de fastställda målen och planerna efterlevs. 

• Informera förbundsmedlemmarna om kommunalförbundets verksamhet samt om frågor 

av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 

• Se till att kommunalförbundets organisation är ändamålsenlig och att verksamheten 

bedrivs effektivt. 

 

Medelsförvaltning 

 

§ 3 

Direktionen ska sköta kommunalförbundets medelsförvaltning så att krav på god avkastning 

och säkerhet tillgodoses. 

 

Direktionen kan meddela föreskrifter om medelsförvaltningen. 

 

Direktionen ska utfärda attest- och utanordningsregler samt utse attestanter. 

 

Direktionen ska besluta om anstånd med betalning eller avskrivningar av 

kommunalförbundets fordringar. 

 

Räkenskapsföring och redovisning 

 

§ 4 

Direktionen ska fortlöpande föra räkenskaper över de medel som den förvaltar. 
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Direktionen ska avsluta räkenskaperna med ett årsbokslut och sammanfatta detta i en 

årsredovisning. 

 

Årsredovisningen ska upprättas med iakttagande av god redovisningssed. 

 

§ 5  

I årsredovisningen ska upplysning lämnas om utfallet av verksamheten, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. 

 

Sedan årsredovisningen godkänts av direktionen ska den snarast överlämnas till 

kommunförbundets revisorer och senast den 15 april till varje förbundsmedlem. 

 

Direktionen ansvarar för att årsredovisningen finns tillgänglig för allmänheten på 

kommunkanslierna i medlemskommunerna. Direktionen ansvarar för att det på varje 

förbundsmedlems officiella anslagstavla tillkännagivs var årsredovisningen finns tillgänglig. 

 

Egendomsförvaltning 

 

§ 6 

Direktionen ska vårda och förvalta förbundets egendom väl. 

 

Direktionen ska se till att kommunalförbundets behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 

 

Personalpolitik 

 

§ 7 

Direktionen ska anställa den personal som erfordras för verksamhetens bedrivande varvid de 

kommunala kollektivavtalen skall gälla. Direktionen är förbundets personal- och 

arbetsgivarorgan samt löne- och pensionsmyndighet.  

 

Direktionen ska följa de förhållanden som kan inverka på förbundets personal- och 

lönepolitik, och hos förbundsmedlemmarna samt myndigheter och organisationer göra de 

framställningar som är påkallade. 

 

På tjänstemannanivå leds förbundet av en verkställande tjänsteman, vilken bland annat har till 

uppgift att: 

 

• Närmast under direktionen och i enlighet med kommunalförbundets ändamål ansvara 

för kommunalförbundets förvaltning och ekonomi samt ta erforderliga initiativ i dessa 

avseenden. 

• Befrämja erforderlig samverkan mellan direktionen och förekommande beredningar, 

lokala styrelser och självförvaltningsorgan. 

• Externt företräda kommunalförbundet om direktionen inte för särskilt fall beslutar 

annorlunda. 
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Övrigt 

 

§ 8 

Direktionen ska  

 

• Avge yttranden som ankommer på kommunalförbundet. 

• Besluta om delegationsbestämmelser. Beslut i delegationsärenden ska anmälas vid 

nästkommande direktionssammanträde. 

• I övrigt handha förvaltningens av sådana förbundets angelägenheter som inte har 

uppdragits åt annan. 

• Vara personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som direktionen 

ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för. 

 

Förbundets arbetsformer 

 

Tjänstgöring för ledamot och ersättare 

 

§ 9 

I enlighet med förbundsordningen gäller att vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från 

samma kommun som ledamoten. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 

en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock 

alltid företräde oberoende av turordningen. 

 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 

åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. 

 

Ledamot eller ersättare bör inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett 

ärende. 

 

En ersättare som är närvarande vid ett sammanträde utan att tjänstgöra har rätt att delta i 

överläggningarna men inte i besluten. 

 

Inkallande av ersättare 

 

§ 10 

Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av det, ska ledamoten 

snarast möjligt meddela detta till förbundets kansli. Ledamoten ansvarar själv för att den 

ersättare som står i tur att tjänstgöra, inkallas till sammanträdet. Motsvarande gäller för en 

ersättare som har kallats att tjänstgöra. 

 

Ersättare för ordföranden 

 

§ 11 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i del av 

ett sammanträde fullgör den till åldern äldsta ledamoten ordförandens uppgifter. 
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Tidpunkt för sammanträden 

 

§ 12 

Direktionen bestämmer tid och plats för sina och eventuella utskotts eller beredningars 

sammanträden. Sammanträde ska också hållas när ordföranden eller minst två av direktionens 

ledamöter begär det. 

 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen, ställas till ordföranden och ges in 

till direktionens kansli. En sådan begäran ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som 

ledamöterna önskar att direktionen skall behandla. 

 

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice 

ordföranden. 

 

Om det föreligger särskilda skäl för det får ordföranden, efter samråd med vice ordföranden, 

ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett sammanträde. Om så sker, ska 

ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. 

 

Kallelse till sammanträde 

 

§ 13 

Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller under ordförandens överseende. När 

varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla direktionen till sammanträde ska den till 

åldern äldsta ledamoten göra det. 

 

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet. Kallelse 

ska återföljas av föredragningslista, om inte särskilda skäl föranleder annat. Ordföranden 

bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 

bifogas till kallelsen.  

 

Kallelsen bör senast sju dagar före sammanträdet på lämpligt sätt tillställas till varje ledamot 

och ersättare samt andra förtroendevalda som direktionen medgivit rätt att närvara vid dess 

sammanträde. 

 

Om direktionen inte beslutar annat, behandlar direktionen ärendena i den turordning som de 

har tagits upp i föredragningslistan. Om direktionen inte beslutar annat, bestämmer 

ordföranden när ett ärende som inte är upptaget på föredragningslistan skall behandlas under 

ett sammanträde. 

 

Närvarorätt 
 

§ 14 

Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen skall vara offentligt. 

Budgetsammanträdet ska vara offentligt. Tillkännagivande ska anslås på 

medlemskommunernas officiella anslagstavla på webbplatsen.  

 

Revisorerna har närvarorätt i de ärenden där de har yttranderätt. 

 

Direktionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i 

direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 
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Vid direktionens sammanträden får, om inte direktionen fattar särskilt beslut om annat, den 

verkställande tjänstemannen för förbundet vara närvarande med rätt att delta i 

överläggningarna. 

 

Övriga tjänstemän inom förbundet är skyldiga att närvara och föredra ärenden vid 

sammanträden med direktionen i den omfattning direktionen beslutar. 

 

Direktionen har möjlighet att hemställa att tjänstemän hos medlemskommunerna deltar i 

sammanträde för att föredra ärenden eller lämna upplysningar i ärenden som direktionen har 

att behandla. 

 

Protokoll 

 

§ 15 

Vid ett sammanträde med direktionen ska ordföranden på sitt ansvar låta föra protokoll. 

Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot som utses av direktionen. 

 

Direktionen och övriga organ kan besluta att en paragraf skall justeras omedelbart. Den 

aktuella paragrafen skall redovisas skriftligt innan den justeras. 

 

Om direktionen beslutar att vid ett sammanträde justera protokollet från ett föregående 

sammanträde, bestämmer direktionen för varje sådant tillfälle hur justeringen skall gå till. 

 

Protokollet från varje sammanträde skall tillställas kommunstyrelsen i respektive 

medlemskommun och förbundets revisorer. 

 

Utdrag ur protokoll ska tillställas de kommunala nämnder, andra myndigheter och enskilda 

som berörs av besluten i protokollet. 

 

Reservation 

 

§ 16 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska detta 

göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av 

protokollet. Om direktionen beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 

omfattar det beslut som reservationen gäller, ska motiveringen lämnas innan sammanträdet 

avslutas. 

 

En ledamot har rätt att anteckna sin mening till protokollet (särskilt uttalande). Anmälan om 

anteckning ska göras, innan sammanträdet avslutas och lämnas före den tidpunkt som har 

fastställts för justering av protokollet. 

 

Delgivning 

 

§ 17 

Delgivning med kommunalförbundet sker med ordföranden eller anställd som direktionen 

bestämmer. 
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Undertecknande av handlingar 

 

§ 18 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska undertecknas av 

ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, av vice ordföranden eller av en särskilt 

utsedd ledamot och kontrasigneras av anställd som direktionen bestämmer. I övrigt 

bestämmer direktionen vem som ska underteckna handlingar. 

 

Samråd 

 

§ 19 

Direktionen ska samråda med medlemmarna i frågor om avtal av större dignitet, beslut av 

principiell/strategisk betydelse, större investeringar, större ändringar av verksamheten eller 

annat av större vikt. I detta syfte får direktionen från medlemmarnas styrelser och nämnder 

samt tjänstemän inhämta de yttranden och upplysningar som behövs för att direktionen skall 

kunna fullgöra sina uppgifter. Medlemmarna har även rätt att inhämta yttranden och 

upplysningar från direktionen. 

 

Processbehörighet 

 

§ 20 

Direktionen och verkställande tjänsteman för kommunalförbundet får själv eller genom 

ombud föra förbundets talan i alla mål och ärenden inom domstol och annan myndighet samt 

vid förrättningar av skilda slag, om inte någon annan skall göra det på grund av föreskrift i lag 

eller förordning. 

 

Ikraftträdande 

 

§ 21 

Detta reglemente är en bilaga till förbundsordning gäller från och med den 1 januari 2019.  

 

Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antagas av direktionen och fastställas av 

förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 

Beslutet är gällande när fullmäktigebesluten vunnit laga kraft. 
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Underlag för beräkning av medlemsavgift för BRAND, Brandkåren 
i Norra Dalarna 

En arbetsgrupp för ekonomifrågor bestående ekonom Kristian Koivumäki från Leksand, 

ekonom Pär-Johan Jönsson och ekonom Linda Eldblad från Mora, ekonomichef Johan 

Hult från Orsa, ekonomichef Catarina Willman från Vansbro och ekonom Daniel Esten-

berg från Älvdalen har utarbetat följande förslag till finansiering av förbundet. Respek-

tive gruppmedlem har haft ett ansvar att förankra förslaget i hemkommunen. 

Ersättning till förbundet 

Utgångspunkten för medlemsbidraget är respektive kommuns kostnader och intäkter för 

verksamhetsåret 2017. Kostnader för administration mm för brandkåren har inte belastat 

verksamheten, dessa har schablonmässigt beräknats. 

Utgångspunkten för beräkning av medlemsbidrag är 2017 års kostnader och intäkter. Ju-

steringar som genomförts eller planerats för 2018-2020 har hanteras i varje enskilt fall 

och justeringar har gjorts av underlaget. 

Ekonomigruppen föreslår (utifrån att hålla nere kostnaderna för förbundet) att tjänste-

köp görs av säteskommunen, alternativt annan kommun i förbundet som alla kommuner 

är överens om, för administration. Viss administrativ tjänst behövs dock inom förbundet 

för att sköta den löpande administrationen. Särskilda avtal ska tecknas med den eller de 

kommuner som tillhandahåller tjänster. 

Kompensation för engångskostnader i samband med uppstart av förbundet ersätts utöver 

nedan angivna ersättningar under det/de första året/åren. 

Kostnaderna för förbundets verksamhet föreslås i den mån de inte täcks på annat sätt, 

finansieras genom ersättningar från förbundets medlemskommuner.  

- Det som betraktas som grunduppdrag ersätts via medlemsbidrag.  

- Hyra av lokaler ersätts för faktiskt kostnad av respektive kommun, anledningen 

till detta ställningstagande beror på den stora olikheten i hyressättning mellan 

kommunerna och ålder på byggnader. Detta innebär att om förändringar ska ske 

av lokaler måste det först förankras hos den berörda medlemskommunen och 

kräver särskilt ställningstagande i den kommunen.  

- Förutom grunduppdraget räddningstjänst kan kommunerna köpa vissa tilläggs-

tjänster. 
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Ersättning för grunduppdraget fördelas mellan förbundsmedlemmarna enligt nedan (ex-

klusive hyra): 

Medlem Andel Bidrag 2019 

exkl hyra, tkr 

 

Leksand 17,5 % 9 600  

Mora 34,7 % 19 085  

Orsa  10,8 % 5 927  

Vansbro 12,6 % 6 940  

Älvdalen  24,4 % 13 406  

Summa 100,00 % 54 958  

 

Nya fördelningsnycklar ska fastställas vid större förändringar som påverkar riskbilden.  

Denna fördelningsmodell gäller tills vidare. 

Investeringar/kapitalkostnader 

Investeringar ska finansieras inom medlemsbidraget, i medlemsbidraget ingår kapital-

kostnader enligt särskild beräkning. 

Förbundet ansvarar för kommande investeringsplan. Förutom det som ingår i kapital-

kostnader 2017 har justeringar gjorts för kända större investeringar 2018. 

Avskrivningstider 

En översyn bör göras av avskrivningstider, arbetsgruppen föreslår att avskrivningstid 

för ”brandbilar” sätts till 15 år (i genomsnitt, kan delas på chassi och utrustning). Av-

skrivningstider ska följa nyttjandeperiod. 

Budgetprocess 

Direktionen fastställer årligen budget för förbundet. Budget för nästkommande år ska 

fastställas före september månads utgång och ska innehålla en plan för verksamheten 

och ekonomin under budgetåret och en ekonomisk plan för den kommande treårspe-

rioden. För att säkerställa att fastställande av budget för nästkommande år sker före sep-

tember månads utgång påbörjas förbundets budgetprocess under februari månad året 

före budgetåret.  

Syftet med denna överenskommelse är att erhålla samsyn och samförstånd samt under-

lätta respektive års budgetprocess för både förbundet och de respektive medlemskom-

munerna. Till grund för upprättat koncept ligger ambitionen för förbundet att ta det eko-

nomiska och verksamhetsmässiga ansvar som åvilar ett kommunalförbund och i egen 

regi underbygga en sund ekonomisk hushållning samt erhålla den funktion för med-

lemsrådet som detta syftar till. 

Koncept för BRAND – Brandkåren i Norra Dalarna 

1. Medlemskommunernas KSO (kommunstyrelsens ordförande) samordnar med-

lemskommunernas utgångspunkter om planeringsförutsättningar (inriktning, 

mål, ekonomi mm) och meddelar dessa till direktionen. 

 

2. Förbundchefen diskuterar eventuella förändringar med direktionen. KSO ansva-

rar för att förmedla eventuella förändringar till kommunen. 
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3. Uppräkningar av medlemsbidraget sker med faktisk löneökning efter genomförd 

löneöversyn. Löneglidningar vid andra tillfällen än vid löneöversyn ersätts ej. 

Uppräkning för inflation görs ej då det inte görs i medlemskommunerna. 

 

4. Eventuella tillkommande volymökningar/-minskningar eller ambitionshöj-

ningar/-minskningar som kräver korrigering av medlemsbidraget görs därefter 

och redovisas separat. 

 

5. Medlemsbidrag avseende pensionskostnader beräknas av KPA och faktiska 

kostnader regleras årligen (enligt överenskommen modell). 

 

6. Vid tjänstemannaberedning inför medlemsrådets vårmöte (april) presenterar för-

bundet förslag till medlemsavgift för kommande budgetår. 

 

7. Vid medlemsrådets vårmöte april ger KSO för medlemskommunerna förhands-

besked till förbundet för nivån på medlemsbidraget för kommande budgetår 

(formellt beslut fattas i respektive kommunfullmäktige). 

Tidsramar 

Februari – Bokslut och behov för kommande år presenteras 
Bokslutet, med fokus på verksamhet och resultat, för förbundet och kommande behov 

presenteras på ett medlemsrådsmöte. 

Februari – Ägarna samordnar sig kring övergripande planeringsförutsättningar 

Början mars – Planeringsförutsättningar från medlemskommunerna till direkt-
ionen 
Medlemskommunerna samordnar sig kring planeringsförutsättningarna (inriktning, mål, 

ekonomi mm) och meddelar direktionen dessa. 

Mars – Planeringsförutsättningar från direktionen till förbundschefen 
Direktionen ger förbundchefen planeringsförutsättningar (inriktning, mål, ekonomi mm) 

för kommande budgetår. 

April – Beredningsmöte – beräkning medlemsbidrag 
Inför ställningstagande om medlemsbidrag genomförs ett beredningsmöte. 

April – Beräkning medlemsbidrag 
Beräkning av löneöversyn för kommande budgetår, ersättning lämnas dock när kostna-

den är känd. Respektive kommun måste ta hänsyn till ersättningen i kommunens budget 

fram till löneöversynen är klar.  

Eventuella tillkommande volymökningar/-minskningar eller ambitionshöjningar/-

minskningar som kräver korrigering av medlemsavgiften redovisas separat.  

KPA:s pensionsberäkning från årsbokslutet respektive år ligger till grund för medlems-

avgift avseende pensionskostnader och faktiska kostnader regleras årligen med KPA:s 

beräknade faktiska kostnader. 
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April – Direktionen, medlemsbidrag 
Den beräknade nivån för nästkommande budgetårs medlemsavgift tillställs direktionen, 

beslut fattas om eventuella tilläggsäskanden. 

Juni – Medlemskommunernas kommunfullmäktige, definitivt/formellt beslut om 
medlemsbidrag 
Respektive medlemskommuns kommunfullmäktige fattar formellt beslut om nivå på 

medlemsbidraget för det kommande budgetåret.  

Juni - september - budget med plan för verksamheten och ekonomin 
Verksamhetsplan med budget upprättas under april - september av förbundschefen och 

lämnas till direktionen för beslut senast under september månad året innan budgetåret. 

Taxor och avgifter 

Taxor och avgifter för förbundet fastställs av respektive kommunfullmäktige (utarbetas 

hösten av förbundet 2018). 

Pensionsåtagande 

Vid beräkning av medlemsavgift för pensionskostnader och pensionsavsättning används 

beräkningar gjorda av KPA. 

Korrigeringar/Tilläggsäskande/Sparbeting  

Utöver beslutat medlemsbidrag kan förbundet äska om utökning av medlemsbidrag vid 

olika slags förändringar av förutsättningarna t.ex. självrisker vid statliga ersättningar, 

organisationsförändringar, centrala överenskommelser, investeringsbehov mm.  

Eventuella tilläggsanslag ingår därefter i medlemsavgiften. 

Om medlemskommuner önskar lägga sparbeting framförs dessa samstämmigt till direkt-

ionen i mars. 

Övrigt  

Medlemsavgift täcker endast bastjänsterna. För uppdrag utöver bastjänsterna ska i före-

kommande fall ersättning för dessa regleras genom avtal med de medlemskommuner 

som efterfrågar tjänsterna. Om någon medlemskommun önskar att räddningstjänsten i 

något avseende ska utformas eller dimensioneras på ett sätt som avviker från den för 

förbundet gemensam risk- eller ambitionsnivå tas särskild avgift som motsvarar de fak-

tiska merkostnaderna ut av medlem då förbundet tillgodoser dessa önskemål.  

Medlemskommunerna har enligt förbundsordningen ansvar för täckande av eventuell 

uppkommande brist i enlighet med angivna fördelningsnycklar. 
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     Bilaga 

 

 

Budgetprocess 

 

34



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2018-06-07

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 87 Dnr 2018/264

Personalpolitiskt program

Beskrivning av ärendet
HR-avdelningen har arbetat fram förslag till personalpolitiskt program i 
Leksands kommun.

Det personalpolitiska programmet ger uttryck för ett gemensamt 
förhållningssätt och en viljeinriktning och blir verklighet då politiker, ledare 
och medarbetare gemensamt tar ansvar för att tillämpa det. Utgångspunkten 
är ett medborgarfokus vilket innebär att alla är delaktiga i att utveckla arbetet 
för att ge bästa möjliga service och kvalitet gentemot våra medborgare.

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C), Anne-Lie Stenberg (M), Kenneth Dahlström (C) och 
Åke Arnesson (BP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
personalpolitiskt program.

Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till eget förslag till personalpolitiskt 
program.

Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2018-05-17, 
§ 52

Tjänsteutlåtande av HR-chef, daterat 2018-04-12

Förvaltningens förslag till personalpolitiskt program

Socialdemokraternas förslag till personalpolitiskt program, inkommet 2018-
05-17

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta personalpolitiskt program för Leksands kommun i enlighet med 

förvaltningens förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2018-06-07

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Reservationer
Viktor Zakrisson (S) reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för 
eget förslag.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(1)

Datum
2018-05-21

Referens
Dnr 2018/264 2018.3845

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

Personalpolitiskt program

Beskrivning av ärendet
HR-avdelningen har arbetat fram förslag till personalpolitiskt program i 
Leksands kommun.

Det personalpolitiska programmet ger uttryck för ett gemensamt 
förhållningssätt och en viljeinriktning och blir verkligt då politiker, ledare 
och medarbetare gemensamt tar ansvar för att tillämpa det. Utgångspunkten 
är ett medborgarfokus vilket innebär att alla är delaktiga i att utveckla arbetet 
för att ge bästa möjliga service och kvalitet gentemot våra medborgare.

Förslag till beslut
1. Anta personalpolitiskt program för Leksands kommun.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
1. Personalpolitiskt program

2. Tjänsteutlåtande av HR-chef, daterat 2018-04-12

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
HR-chef
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Personalpolitiskt program 
Leksands kommuns personalpolitiska program ger uttryck för ett gemensamt 
förhållningssätt och en viljeinriktning. Utgångspunkten är att alla är delaktiga i att 
utveckla arbetet för att ge bästa möjliga service och kvalitet gentemot våra medborgare, 
brukare och kunder. Visionen förmedlar att det ska vara lätt att leva i Leksand. Här ska 
öppna och levnadsglada människor mötas i ett modernt samhälle som präglas av 
valfrihet, professionalitet och omtanke. Det personalpolitiska programmet ska sträva 
efter ett förhållnings- och arbetssätt för att uppnå visionen. 

Attraktiv arbetsgivare 
För att nå visionen strävar Leksands kommun efter att vara en attraktiv arbetsgivare 
genom att kännetecknas av tydlighet, kreativitet och öppenhet gentemot våra 
nuvarande medarbetare och de medarbetare vi behöver rekrytera framöver. Vi arbetar 
kontinuerligt med aktiviteter för att förstärka vårt arbetsgivarvarumärket och för att 
vara en attraktiv arbetsgivare och stå oss väl i konkurrensen om kompetens.

Vi har en god arbetsmiljö och vi strävar efter att öka vår frisknärvaro. Vi erbjuder fler 
heltidsarbete och målet är att kunna erbjuda önskad sysselsättningsgrad till våra 
medarbetare. Vi har en jämställd arbetsplats och vi rekryterar kompetenta och 
engagerade ledare och medarbetare som delar vår värdegrund. 

Vi erbjuder kompetensutveckling, en god arbetsmiljö, ett väl fungerande ledar- och 
medarbetarskap och en frisk, hälsosam och hållbar arbetsplats. 

Mål och uppdrag för verksamheten ska vara kommunicerade till varje medarbetare och 
det ska finnas en tydlighet i varje medarbetares uppdrag och en förståelse för hur 
medarbetarens insatser bidrar till verksamhetens mål och därmed visionen.

Vi vill att våra medarbetare ska känna arbetsglädje, engagemang och delaktighet och vi 
vill vara en nytänkande kommun som vågar prova nya arbetssätt och nya sätt att tänka 
för att möta framtida behov och utmaningar. 

Personal- och kompetensförsörjning
Personal- och kompetensförsörjning är en stor utmaning. Vi arbetar aktivt med 
strategiska, fortlöpande och långsiktigt hållbara strategier gällande arbetstillfällen och 
tjänstgöringsformer för att hantera kompetensväxlingen i Leksands kommun. 

Kompetensutveckling ska ingå som en naturlig del i vardagen. All vår rekrytering är 
kompetensbaserad och kompetens är inte endast utbildning utan även nödvändiga och 
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efterfrågade förmågor, beteenden och erfarenheter då vi rekryterar utifrån potential för 
att tillvarata erfarenheter och kunskaper. Vi främjar rörlighet inom förvaltningen för 
såväl ledare som medarbetare utifrån organisationens behov och omvärldens krav för 
att se till att vi har rätt kompetens på rätt plats. 

Våra medarbetare ska ges goda förutsättningar att utföra sitt arbete och i årliga mål- 
och uppdragsdialoger säkerställer ledare och medarbetare att kompetens finns för att 
uppnå individuella samt verksamhetens mål.

Lönepolitik
Vår lönepolitik bidrar till att rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. 
Lönesättningen är ett styrmedel för att motivera, stimulera och engagera våra 
medarbetare för att nå uppsatta mål för verksamheten, effektivt och med god kvalitet. 
Alla medarbetare ska känna till grunderna för lönesättning och samband mellan mål- 
och uppdragsdialoger samt arbetsresultat och löneutveckling. Vi tillämpar individuell 
lönesättning och tydliga och kommunicerade lönekriterier ska känneteckna 
lönesättning och lika villkor ska gälla för alla i anställning, utbildning och 
utvecklingsmöjligheter. 

Ledarskap och medarbetarskap 
Ledarskapet i Leksands kommun ska kännetecknas av professionalitet och 
verksamhetsutveckling och innebära en tydlighet på alla nivåer. Ledarskapet är 
avgörande för att organisationen ska uppnå mål och resultat. Varje ledare är bärare av 
kommunens värdegrund och våra ledare skapar möjligheter och förser med 
förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas och bidra med delaktighet och 
ansvarstagande.

Medarbetarskapet i Leksands kommun är värdefullt och ska kännetecknas av att varje 
medarbetare är lojal med fattade beslut, tar ett stort ansvar för sitt eget arbete och för 
sitt förhållningssätt - allas insats är viktigt. Våra medarbetares delaktighet och 
engagemang är avgörande för att fastställda mål uppnås och att verksamheten 
utvecklas. Vi är alla goda ambassadörer för, och känner stolthet över, vår verksamhet

Ett väl utvecklat medarbetarskap kompletterar det goda ledarskapet och är varandras 
förutsättningar. Både ledare och medarbetare i Leksands kommun bidrar till att 
utveckla en framgångsrik verksamhet för att tillgodose våra medborgares, brukares och 
kunders behov på bästa sätt. 

Jämställdhet, mångfald och likabehandling
På våra arbetsplatser bedrivs genom aktiva åtgärder jämställdhets- och 
mångfaldsarbete och det råder noll tolerans gentemot alla former av kränkande 
särbehandling, diskriminering eller trakasserier. Leksands kommun strävar efter att 
vara ett mångkulturellt samhälle och ser detta som en styrka då vi anser att mångfald 
skapar mervärde. Alla medarbetare ska erbjudas samma möjligheter då olika 
perspektiv och erfarenheter tillför till arbetsplatsens utveckling och kreativitet.
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Samverkan och delaktighet
Dialogen på arbetsplatsen är grunden för delaktighet och i Leksands kommun ligger ett 
lokalt samverkansavtal till grund för samverkan. Det är allas ansvar att genom 
delaktighet och inflytande bidra till att nå verksamhetens mål. Målet med samverkan 
är även att utveckla verksamheten samt skapa en god arbetsmiljö med positiva effekter 
på arbetsklimat och hälsa. Medarbetarnas inflytande, delaktighet, engagemang, 
utveckling och ansvarstagande är centrala för samverkan. 

Hälsosam arbetsplats och hållbart medarbetarskap
En hälsosam arbetsplats och ett hållbart medarbetarskap ger ett långsiktigt hållbart 
arbetsliv och vårt arbetsmiljöarbete bedrivs därför systematiskt och hälsofrämjande. 

Alla arbetsplatser ska ha en god arbetsmiljö och ett arbetsklimat som innebär öppenhet 
och respekt. Medarbetarnas hälsa och arbetstillfredsställelse har betydelse för hur vi 
ger våra medborgare, brukare och kunder god service med hög kvalitet. Leksands 
kommun strävar efter att öka frisknärvaron och hälsan hos medarbetarna för att skapa 
goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. 

Hälso- och arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig och integrerad del i kommunens 
verksamheter. Det hälsofrämjande arbetet kompletterar det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet. 

Vid en rehabiliteringsinsats ska arbetsanpassade insatser göras så tidigt som möjligt 
och så långt det är möjligt. Dessa kan vara tekniska, medicinska, psykologiska eller 
organisatoriska för en enskild individ eller en grupp. 

Kvalitetsutveckling
Kvalitetsutveckling är en viktig del i vårt arbete. Vi genomför kontinuerligt 
medarbetarundersökningar, sjukfrånvarouppföljningar, avslutningssamtal och riktade 
undersökningar och vi strävar efter att hela tiden analysera, utveckla och följa upp våra 
rutiner, processer och arbetssätt. Ledare och medarbetare har årliga samtal kring mål, 
resultat och utveckling. För att nå en hög kvalité behöver varje medarbetare veta vilket 
ansvar och vilka befogenheter det egna uppdraget innefattar för att i slutändan ge våra 
medborgare, brukare och kunder bästa möjliga service.
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F R A M T I D S P A R T I E T  L E K S A N D S  K O M M U N

Personalpolitiskt program
Leksands kommuns personalpolitiska program är grunden för hur kommunen skall 
agera som arbetsgivare. Programmet är utöver lagar och avtal det dokument som styr 
personalpolitiken i Leksands kommun. Det övergripande personalpolitiska målet är 
att klara av rekryteringsbehovet som finns och kommer att finnas i våra 
verksamheter.  

I Leksands kommun ska normen för alla anställningar vara heltid. Utifrån detta ska 
verksamheten organiseras och schemaläggas utifrån förutsättningen att alla 
medarbetare har heltid. 

I Leksands kommun råder absolut nolltolerans mot kränkande särbehandling, 
diskriminering eller trakasserier. På alla arbetsplatser ska aktivt jämställdhets- och 
mångfaldsarbete bedrivas. Leksands kommun är ett mångkulturellt samhälle och det 
vill vi gärna att ska avspegla sig i sammansättningen av våra chefer och medarbetare.

Attraktiv arbetsgivare
För att klara rekryteringsbehovet så behöver Leksands kommun vara en attraktiv 
arbetsgivare. Det kan vi betraktas vara när vi klarar av att rekrytera de kompetenser vi 
behöver, när våra medarbetare trivs i sitt arbete och sjukfrånvaron är låg. 

För att bli en attraktiv arbetsgivare behöver ett mångfacetterat arbete bedrivas. Bra 
chefer som bottnar i ett positivt ledarskap, god arbetsmiljö, möjlighet till 
kompetensutveckling, möjlighet att försörja sig på sitt arbete och karriärvägar är 
några exempel på arbeten som behöver bedrivas för att nå målet om att vara en 
attraktiv arbetsgivare.

Personal- och kompetensförsörjning
En av de största utmaningarna Leksands kommun har i nuläget och framöver är 
personal- och kompetensförsörjningen. För att klara av att bemanna våra 
verksamheter på ett tillfredsställande sätt måste vi arbeta strategiskt och långsiktigt 
med dessa frågor. Det kräver också att vi arbetar parallellt med flera sätt att rekrytera 
personal. 

Grunden är att rekryteringar ska vara kompetensbaserade. Vi behöver också rekrytera 
på potential när vi ser den. Det kan vi göra då kompetens inte enkom är akademiska 
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meriter eller utbildning. Kompetens kan också vara efterfrågade förmågor, beteenden 
och erfarenheter. Att ta till vara på erfarenheter och kunskaper hos individer är något 
som stärker vår organisation. 

Som arbetsgivare ser vi positivt på rörlighet inom förvaltningen för såväl chefer som 
för medarbetare. Vi vill kunna erbjuda alla möjlighet till att göra karriär i Leksands 
kommun. 

Lönepolitik
Alla medarbetare och chefer ska ha kunskap om grunderna för lönesättning och 
sambandet mellan arbetsresultat och löneutveckling. Lönesättningen är ett verktyg vi 
som arbetsgivare kan och ska använda för att motivera, stimulera och engagera våra 
medarbetare för att nå uppsatta mål och bidra till en högkvalitativ verksamhet.

Individuell lönesättning är basen för lönesättning i Leksands kommun och utgår från 
tydliga och kända lönekriterier. I årlig mål- och uppdragsdialog ska varje medarbetare 
få kännedom om vad som hen behöver utveckla för att få en positiv löneutveckling. 

Lönepolitiken utvecklas mer detaljerat i ”Lönepolicy för Leksands kommun”.

Ledarskap och medarbetarskap
Ledarskapet i Leksands kommun ska kännetecknas av professionalitet, 
ansvarstagande och tydlighet. Fokus för alla chefer i Leksands kommun ska vara att 
utveckla verksamheten för att nå uppsatta mål och i förlängningen visionen. Våra 
chefer ska förse medarbetarna med de verktyg som behövs för att nå 
verksamhetsmålen.

Medarbetarskapet i Leksands kommun ska kännetecknas av professionalitet och 
ansvarstagande. Som medarbetare i Leksands kommun förutsätts du följa fattade 
beslut och arbeta mot uppsatta mål. Delaktiga och engagerade medarbetare är en 
förutsättning för att klara mål och bibehålla hög kvalitet i verksamheten.

Ett gott ledarskap och engagerade medarbetare är varandras förutsättning. Leksands 
kommun kan inte tillhandahålla välfärd eller andra tjänster av hög kvalitet om inte 
såväl chefer som medarbetare drar åt samma håll.

Samverkan och delaktighet
Grunden för samverkan i Leksands kommun ligger i det lokala samverkansavtalet. 
Målet och anledningen till att en god samverkan är eftersträvansvärd är att samverkan 

42



3(3)

är en förutsättning för att skapa en hälsosam och utvecklande arbetsmiljö.  

Samverkan garanterar att medarbetarnas synpunkter ta till vara och på så vis är med 
och utvecklar verksamheten. Samverkan sker enligt de rutiner som fastslås i 
samverkansavtalet. Utöver detta sker samverkan varje dag på varje arbetsplats för att 
verksamheten ska flyta på tillfredsställande. 

Samverkan bygger på ömsesidig respekt för de olika roller vi har i organisationen. 
Tydlighet och klara mandat för våra chefer tillsammans med inflytande, delaktighet 
och engagemang från medarbetarna är centralt för samverkan. 

God arbetsmiljö
Våra arbetsplatser ska vara utformade på sådant sätt att såväl den fysiska som den 
psykiska arbetsmiljön ska vara god och bidra till god hälsa för alla anställda.

På våra arbetsplatser ska arbetsklimatet vara öppet och respektfullt. Att våra 
medarbetare mår bra och trivs på arbetet bidrar till måluppfyllelsen och höjer 
kvaliteten i verksamheterna. 

Genom att utöver det systematiska arbetsmiljöarbetet arbeta hälsofrämjande vill vi 
öka frisknärvaron och ge förutsättningar till att orka med ett arbetsliv i kommunens 
tjänst.  
 
När rehabiliteringsinsatser behövs ska dessa vara arbetsanpassade och sättas in så 
tidigt som möjligt. Rehabiliteringsinsatser kan vara tekniska, psykologiska eller 
organisatoriska. De kan också vara till för enskild individ eller en grupp.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2018-06-07

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 88 Dnr 2017/1785

Lönepolicy för Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
HR-avdelningen har tagit fram en ny lönepolicy för Leksands kommun. 

Lönebildningen har förändrats från den gamla lönepolicyn. Leksands 
kommun har tagit fram en ”farmors-princip”, vilket innebär att chefen vid 
nyanställning får ett lönespann att förhålla sig till ifrån HR-avdelningen. HR-
chefen ska även skriva under anställningsavtalet för att det ska vara giltigt, 
så kallat villkorat avtal. 

Förhållningssättet kring lön har också ändrats från att föra dialog kring 
”påslag” till att föra dialog kring ”ny lön” i resultat- och 
uppföljningssamtalet (tidigare kallat lönesamtalet). Det grundar sig på 
synsättet att ju högre lön desto större förväntan på kvalitet och prestation. 
Därför kan två likvärdiga prestationer belönas med olika nivå på påslag.

Med lönepolicy menas de regler och värderingar som styr lönebildningen. 
Lönepolicyn ska vara ett redskap för kommunen i arbetet med att nå största 
möjliga måluppfyllelse i verksamheten.  Lönepolitiken ska stimulera till 
förbättringar av kommunens produktivitet, effektivitet och kvalitet. 
Lönebildningen ska bidra till att trygga personalförsörjningen på kort och 
lång sikt (rekrytera och behålla personal).

Lönepolicyn kommer att samverkas i den centrala samverkansgruppen. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2018-05-17, 
§ 53

Tjänsteutlåtande daterat 2018-02-13

Förslag till lönepolicy för Leksands kommun, daterad 2018-01-08

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta lönepolicy för Leksands kommun i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(1)

Datum
2018-05-21

Referens
Dnr 2017/1785 2018.3848

Verksamhetsstöd 
Anki Pellgård, 0247-80 225
anki.pellgard@leksand.se

Lönepolicy för Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
HR-avdelningen har tagit fram en ny lönepolicy för Leksands kommun. 

Lönebildningen har förändrats från den gamla lönepolicyn. Leksands 
kommun har tagit fram en ”farmors-princip” vilket innebär att chefen vid 
nyanställning får ett lönespann att förhålla sig till ifrån HR-avdelningen. HR-
chefen ska även skriva under anställningsavtalet för att det ska vara giltigt, 
så kallat villkorat avtal. 
Förhållningssättet kring lön har också ändrats från att föra dialog kring 
”påslag” till att föra dialog kring ”ny lön” i resultat- och 
uppföljningssamtalet (fd. lönesamtalet). Det grundar sig på synsättet att ju 
högre lön desto större förväntan på kvalité och prestation. Därför kan två 
likvärdiga prestationer belönas med olika nivå på påslag.

Med lönepolicy menas de regler och värderingar som styr lönebildningen. 
Lönepolicyn ska vara ett redskap för kommunen i arbetet med att nå största 
möjliga måluppfyllelse i verksamheten.  Lönepolitiken ska stimulera till 
förbättringar av kommunens produktivitet, effektivitet och kvalité. 
Lönebildningen ska bidra till att trygga personalförsörjningen på kort och 
lång sikt (rekrytera och behålla personal).

Samverkan med fackliga organisationer
Kommer att samverkas på centrala samverkansgruppen

Förslag till beslut
1, Anta lönepolicy för Leksands kommun

2, Tidigare lönepolicy från 1999 upphör att gälla.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande daterat 2018-02-13

Lönepolicy för Leksands kommun daterad 2018-01-08

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson

HR-strateg Anki Pellgård
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Gäller från 2018-XX-XX
Ersätter lönepolicy från 1999-XX-XX

1

LÖNEPOLICY FÖR LEKSANDS KOMMUN

Definition

Med lönepolicy menas de regler och värderingar som styr lönebildningen.

Mål

Lönepolicyn ska vara ett redskap för kommunen i arbetet med att nå största möjliga 
måluppfyllelse i verksamheten.  Lönepolitiken ska stimulera till förbättringar av kom-
munens produktivitet, effektivitet och kvalité. Lönebildningen ska bidra till att trygga 
personalförsörjningen på kort och lång sikt (rekrytera och behålla personal).

Detta kan beskrivas som rätt person med rätt kompetens till rätt lön vid rätt tillfälle.

Lagstiftning och avtal

Diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivaren att kartlägga och redovisa lö-
neskillnader mellan kvinnor och män samt vidta åtgärder i de fall löneskillnader kopp-
lade till kön föreligger.

Detta ställer i sin tur krav på en lönepolicy där skillnaderna kan redovisas och motive-
ras utifrån sakliga grunder och inte beroende på den anställdes könstillhörighet. Det-
ta är speciellt viktigt för arbetsuppgifter som kan betraktas som lika eller likvärdiga. 
Det är arbetsgivarens ensidiga ansvar att följa diskrimineringslagen i detta avseende.

Grundläggande principer för lönesättning finns i de centrala löneavtalen (HÖK). Des-
sa principer utgör grunden för lönebildningen i kommunen. I lönepolicyn förtydligas 
och anpassas dessa till kommunens lokala förhållanden.

Kommunens policy

1. Allmänt

Kommunen har betydande och omfattande ansvarsområden och verksam-he-
ten är mycket personalintensiv. Lön är den största enskilda kostnaden kom-
munen har, varför lönepolitiken är en av de viktigaste arbetsgivarfrågorna.

Lönepolitik måste drivas tillsammans med övrig personalpolitik och ha ett sam-
band med verksamhetsfrågorna.
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Gäller från 2018-XX-XX
Ersätter lönepolicy från 1999-XX-XX

2

En förutsättning för en fungerande lönepolitik är att den är känd hos chefer, 
medarbetare och fackliga företrädare. Arbetsgivaren ska sträva efter att grun-
derna och principerna för lönepolitiken är kända och i möjligast mån erkända. 

Det enskilda anställningsavtalet innehåller flera skyldigheter och rättigheter för 
såväl arbetsgivaren som den anställde. Det grundläggande i anställningsavta-
let är att den anställde ska utföra arbete till viss kvantitet och kvalitet mot att 
arbetsgivaren betalar lön för arbetet. Lönen ska uppfattas som en skälig och 
tydlig ersättning för både vilket arbete som utförs och hur arbetet utförs.

2. När sätts lön och vad bestämmer lönens storlek?

I kommunen ska löneglidning undvikas. Lönepolitiken ska därför vara enhetlig 
för hela kommunen.

Detta innebär att löneökningar i huvudsak ska ske vid:

o Löneöversyn enligt de centrala avtalen
o Omfattande organisationsförändringar - där arbetsuppgifterna i vä-

sentlig grad och stadigvarande förändras vilket innebär ett ökat ansvar 
och större befogenheter. Nytt anställningsavtal ska då upprättas. 

Löneförändringar vid andra tillfällen ska ske ytterst restriktivt.

I de centrala avtalen finns grundläggande principer som utgör grunden för all 
lönesättning. ”Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når 
målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhe-
tens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och 
differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Även förutsättningarna 
för att rekrytera och behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkoren.”

De faktorer som ska ligga till grund för lönesättning i kommunen skiljer sig be-
roende på om det gäller nyanställning eller löneöversyn.

Lönesättningen ska ske på ett sådant sätt att alla tillämpliga faktorer vägs in 
vid bedömningen samt på ett så trovärdigt och motiverbart sätt som möjligt. 
En, väl underbyggd, individuell bedömning måste accepteras vilket bidrar till 
att löner aldrig kan sättas genom exakta ramar och mallar.

Det finns ett samband mellan lön, motivation och resultat. Därför ska lönen 
kunna relateras till den anställdes prestation och resultat och hur den enskilde 
använder och utvecklar sin kompetens i verksamheten.
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 Nyanställning

Vid ny lönesättning ska varje beslut prövas mot kommunens lönestruktur och 
motiveras som en del i helheten. Ingen chef får fatta beslut om ny lönesättning 
som påverkar den gemensamma lönestrukturen på ett sådant sätt att juste-
ringar måste göras senare. Varje ny lön ska kunna förklaras inom ramen för 
kommunens lönesättningsuppdrag i övrigt. 

Vid rekrytering ska samtliga anställningsvillkor inklusive lönen vara över-
enskomna innan anställningsbeslut fattas. 

I Leksands kommun använder vi en ”farmorsprincip” vilket innebär att chefen 
vid nyanställning får ett lönespann att förhålla sig till ifrån HR-avdelningen. 
HR-chefen ska även skriva under anställningsavtalet för att det ska vara giltigt, 
så kallat villkorat avtal.
Denna princip gäller inte inom Kommunals avtalsområde där vi istället har 
framtagna rekommendationer vid lönesättning.  

Vid nyanställning är inte den individuella prestationen avgörande för lönen ut-
an lönen måste bestämmas utifrån ansökningshandlingar, referenser och eg-
na intryck vid anställningsintervjuerna och därigenom medarbetarens förutsätt-
ningar att klara svårighetsgraden och befogenheterna och dess koppling till 
befattningens ansvarsnivå.

Vid nyanställningar ska följande faktorer vägas in för att bestämma lönenivån 
för den enskilde medarbetaren:

 arbetets svårighetsgrad – vilken kompetens och erfarenhet som 
krävs för att klara arbetsuppgifterna

 den anställdes förutsättningar – kompetens- och erfarenhetsnivå

 marknadsläget – internt och externt (tillgång och efterfrågan)

 ekonomiska förutsättningar – vad arbetsgivaren i varje situation 
har råd med

 Löneöversyn

Löneöversynen är det årliga tillfälle som chefer har att se över lönerna för 
medarbetarna i förhållande till prestation och resultat och dess inverkan på 
verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalité. Vid den årliga löneöversy-
nen ska chefen göra en uppföljning och bedömning av medarbetarens resultat 
och den eventuella nya lönen sätts i dialog mellan chef - medarbetare.

Den nya lönen ska spegla det uppdrag medarbetaren har och det resultat med 
vilket det utförs.
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Kommunen eftersträvar att en större del, än vad som tidigare gällt, av tillgäng-
ligt ekonomiskt utrymme ska användas för att belöna individuella prestationer 
som utvecklar verksamheten.
Vid löneöversynsförhandlingarna ska därför den individuella prestationen be-
dömas och premieras – vilka resultat som den anställde nått under tiden från 
tidigare lönesättningstillfälle (nyanställning eller löneöversyn).

Lön som styrmedel förutsätter differentiering. Skillnaderna i lön ska tydligt kun-
na hänföras till enskild medarbetares prestation i förhållande till det uppdrag 
medarbetaren har. Det ska vara tydligt vad differentieringen grundar sig på 
och hur bedömningarna sker. De kriterier som chefer har som utgångspunkt 
för sin bedömning ska vara kända och tydliga. Varje medarbetare har både 
rättighet och skyldighet att känna till och förhålla sig till de kriterier som chefen 
använder.

Även lönestrukturella åtgärder för att t ex utjämna osakliga löneskillnader mel-
lan medarbetare ska vidtas inom ramen för löneöversynen.

Differentierad lön efter individuella grunder förutsätter regelbundna mål- och 
uppdragsdialoger samt resultat- och uppföljningssamtal där närmaste ar-
betsledare/chef fastställer och följer upp individuella mål och prestation för den 
anställde samt sätter och motiverar lönen.

I Leksands kommun för vi dialogen i resultat- och uppföljningssamtalet utifrån 
ny lön och inte påslag. Det grundar sig på synsättet att ju högre lön desto stör-
re förväntan på kvalité och prestation. Därför kan två likvärdiga prestationer 
belönas med olika nivå på påslag.

Den individuella bedömningen ska utgå från följande två övergripande kriteri-
er:

 Professionalitet  
 Verksamhetsutveckling

Respektive verksamhet ska sen definiera och beskriva de två övergripande 
kriterierna inom sin egen verksamhet. Lönekriterierna för lönesättning ska tyd-
ligt visa hur arbetsinsatserna värderas och måste därför utgå från verksamhe-
tens uppdrag och mål.

 Omfattande organisationsförändringar

Vid omfattande organisationsförändringar ska inte förväntad prestation 
vägas in. Denna ska bedömas vid kommande löneöversyn.  Endast om be-
fogenheter och ansvarsnivån förändras så att arbetsuppgifterna inte ryms 
inom ramen för det enskilda anställningsavtalet, kan löneökning bli aktuell. 
Nytt anställningsavtal tecknas då.
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3. Ansvarsnivåer

Kommunstyrelsen är ansvarig för lönepolitiken. Kommundirektören har på 
tjänstemannanivå det övergripande ansvaret för kommunens lönebildning. 
Den löpande lönesättningen vid anställningar sker i sektorerna. Sektorchefen 
har därigenom ett stort ansvar att koordinera och skapa förutsättningar för en 
sammanhållen lönepolitik i kommunen.

Vid löneöversyn ska kommunledningen vara delaktig i arbetet och ta sin del av 
ansvaret för resultatet av översynen. 

4. Särskilda riktlinjer vid lönesättning

Sektorerna/avdelningarna ska inte konkurrera med lönen om personal inom 
samman/motsvarande yrkesområde.

Lönen ska sättas in i ett personalekonomiskt synsätt där både kostnads- 
och intäktssidan analyseras samt att både kommunens övergripande löne-
struktur samt arbetsgruppens lönestruktur beaktas.

Lönetillägg ska användas synnerligen restriktivt och endast i undantags-
fall. Vid situationer då en anställd utför arbetsuppgifter som klart ligger utanför 
gällande anställningsavtal och som ställer högre krav och innebär ett större 
ansvar kan dock tidsbegränsade lönetillägg användas. Fler arbetsuppgifter på 
samma ansvarsnivå ger inte högre lön.
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Sammanträdesdatum
2018-08-27

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 102 Dnr 2018/546

Reglemente och handledning för intern kontroll i 
Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Upphäver tidigare reglemente antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09 § 64.

Arbetet med intern kontroll brukar ofta vara en punkt som får anmärkning 
vid revisionens granskningar. Det beror sällan på att den interna kontrollen 
är bristfällig, däremot är begreppet löst och otydligt. 

För att motverka otydlighet och för att förenkla processen med 
implementering föreslås här att reglemente och handledning får finnas i 
samma dokument.

Sektorns/avdelningens bedömning

Intern kontroll är en process genom vilken kommunens styrelse och 
nämnder, ledning och annan personal skaffar sig rimlig säkerhet för att 
kommunens mål uppnås inom följande områden: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

 Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera

Intern kontroll handlar om att utgå från vilka mål som ska uppnås med 
verksamheten, därefter sker en bedömning och hantering av de risker som 
finns för att målen inte uppnås. Det övergripande ansvaret för att detta sker 
ligger på förvaltningschef. 

Varför är intern kontroll viktigt? 

 Ökad effektivitet

 Färre överraskningar

 Kvalitetssäkring

 Ordning och reda

 Struktur
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Inom internkontrollen brukar man prata om olika mognadsgrader hos en 
verksamhet. 

Mognadsgraden kan beskrivas i sex nivåer: 

1. Reglemente och tillämpningsanvisningar på plats

2. Plan och årlig uppföljning genomförs

3. Genomtänkta kontrollmoment

4. Integrerad del av arbetet

5. Rapportering av avvikelser sker löpande under året

6. Politiken ”äger” den interna kontrollen

Leksands kommun har länge arbetat med intern kontroll på nivå ett och två. 
Leksand har sedan länge ett antaget reglemente och tillämpningsanvisningar, 
det har funnits en årlig plan och viss uppföljning har gjorts – dock med 
kraftig variation bland de olika sektorerna. 

Sedan några år tillbaka finns det nu ett utvecklat och omfattande 
kvalitetsarbete kring kommunfullmäktiges beslutade mål. Varje år 
sammanställs en förvaltningsplan, sektorsplan och avdelningsplaner. 

Arbetet med dessa planer utvecklas kontinuerligt och utvecklingen av 
indikatorer för fullmäktiges mål tas fram i samverkan med politiken. 

Att då ha ett separat dokumentationssystem för den interna kontrollen skapar 
ett extramoment och otydlighet. Den interna kontrollens största mål är ju just 
att kunna redovisa för den politiska ledningen hur arbetet med 
kommunfullmäktiges mål fortskrider, att hålla den politiska ledningen 
informerad. Samt vilka risker som föreligger för att målet inte ska kunna 
uppnås – något som hanteras väl via sektorsplanernas indikatorer. 

Kombinationen av rapporteringar av förvaltningsplan, sektorsplan, 
avdelningsplaner, ekonomiska rapporter i utskott samt kommunstyrelsen ger 
goda möjligheter till att uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om verksamheten 
efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter samt god kontroll kring 
måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges antagna mål. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2018-08-13, 
§ 60

Tjänsteutlåtande, daterat 2018-03-13

Reglemente och handledning för intern kontroll i Leksands kommun, daterat 
2018-02-26
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2018-08-27

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta ”Reglemente och handledning för intern kontroll i Leksands 

kommun”, i enlighet med förslaget.

2. I samband med beslutet enligt första punkten upphäva tidigare 
reglemente antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09, § 64.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Datum
2018-08-14

Referens
Dnr 2018/546 2018.5973

Verksamhetsstöd 
Maria Skalk, 024780067
maria.skalk@leksand.se

Reglemente och handledning för intern kontroll i 
Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Upphäver tidigare reglemente antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09 § 64.

Arbetet med intern kontroll brukar ofta vara en punkt som får anmärkning 
vid revisionens granskningar. Det beror sällan på att den interna kontrollen 
är bristfällig, däremot är begreppet löst och otydligt. 

För att motverka otydlighet och för att förenkla processen med 
implementering föreslås här att reglemente och handledning får finnas i 
samma dokument.

Beskrivning av intern kontroll

Intern kontroll är en process genom vilken kommunens styrelse och 
nämnder, ledning och annan personal skaffar sig rimlig säkerhet för att 
kommunens mål uppnås inom följande område: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

 Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera

Intern kontroll handlar om att utgå från vilka mål som ska uppnås med 
verksamheten, därefter sker en bedömning och hantering av de risker som 
finns för att målen inte uppnås. Det övergripande ansvaret för att detta sker 
ligger på förvaltningschef. 

Varför är intern kontroll viktigt? 

 Ökad effektivitet

 Färre överraskningar

 Kvalitetssäkring

 Ordning och reda

 Struktur

Inom intern kontrollen brukar man prata om olika mognadsgrader hos en 
verksamhet. 
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Mognadsgraden kan beskrivas i sex nivåer: 

1. Reglemente och tillämpningsanvisningar på plats

2. Plan och årlig uppföljning genomförs

3. Genomtänkta kontrollmoment

4. Integrerad del av arbetet

5. Rapportering av avvikelser sker löpande under året

6. Politiken ”äger” den interna kontrollen

Leksands kommun har länge arbetat med intern kontroll på nivå ett och två. 
Leksand har sedan länge ett antaget reglemente och tillämpningsanvisningar, 
det har funnits en årlig plan och viss uppföljning har gjorts – dock med 
kraftig variation bland de olika sektorerna. 

Sedan några år tillbaka finns det nu ett utvecklat och omfattande 
kvalitetsarbete kring kommunfullmäktiges beslutade mål. Varje år 
sammanställs en förvaltningsplan, sektorsplan och avdelningsplaner. 

Arbetet med dessa planer utvecklas kontinuerligt och utvecklingen av 
indikatorer för fullmäktiges mål tas fram i samverkan med politiken. 

Att då ha ett separat dokumentationssystem för den interna kontrollen skapar 
ett extramoment och otydlighet. Den interna kontrollens största mål är ju just 
att kunna redovisa för den politiska ledningen hur arbetet med 
kommunfullmäktiges mål fortskrider, att hålla den politiska ledningen 
informerad. Samt vilka risker som föreligger för att målet inte ska kunna 
uppnås – något som hanteras väl via sektorsplanernas indikatorer. 

Kombinationen av rapporteringar av förvaltningsplan, sektorsplan, 
avdelningsplaner, ekonomiska rapporter i utskott samt kommunstyrelsen ger 
goda möjligheter till att uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om verksamheten 
efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter samt god kontroll kring 
måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges antagna mål. 

Förslag till beslut
1. Anta ”Reglemente och handledning för intern kontroll i Leksands 

kommun”. 

2. Upphäva tidigare reglemente antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09 
§ 64.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande daterat 2018-03-13

Reglemente och handledning för intern kontroll i Leksands kommun, daterat 
2018-02-26

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommundirektör
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Kvalitetsgruppen

Sektorschef Verksamhetsstöd

Sektorschef Vård och omsorg

Sektorschef Lärande och stöd

Sektorschef Samhällsutveckling

Ekonomichef

Administrativ chef
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Datum
2018-02-26

Beteckning

Administrativ service
Maria Skalk
maria.skalk@leksand.se

Godkänd/ansvarig Utgåva

Reglemente och handledning för intern kontroll i 
Leksands kommun
Upphäver tidigare reglemente antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09 §64

Syfte 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnder och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet. (KL 6 kap 1§) 

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten genom 
tillräcklig intern kontroll samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. (KL 6 kap 7§)

Beskrivning av intern kontroll
Intern kontroll är en process genom vilken kommunens styrelse och 
nämnder, ledning och annan personal skaffar sig rimlig säkerhet för att 
kommunens mål uppnås inom följande område: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

 Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera

Intern kontroll handlar om att utgå från vilka mål som ska uppnås med 
verksamheten, därefter sker en bedömning och hantering av de risker som 
finns för att målen inte uppnås. Det övergripande ansvaret för att detta sker 
ligger på förvaltningschef. 

Varför är intern kontroll viktigt? 

 Ökad effektivitet

 Färre överraskningar

 Kvalitetssäkring
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 Ordning och reda

 Struktur

Inom intern kontrollen brukar man prata om olika mognadsgrader hos en 
verksamhet. 

Mognadsgraden kan beskrivas i sex nivåer: 

1. Reglemente och tillämpningsanvisningar på plats

2. Plan och årlig uppföljning genomförs

3. Genomtänkta kontrollmoment

4. Integrerad del av arbetet

5. Rapportering av avvikelser sker löpande under året

6. Politiken ”äger” den interna kontrollen

Leksands kommun har länge arbetat med intern kontroll på nivå ett och två. 
Leksand har sedan länge ett antaget reglemente och tillämpningsanvisningar, 
det har funnits en årlig plan och viss uppföljning har gjorts – dock med 
kraftig variation bland de olika sektorerna. 

Sedan några år tillbaka finns det nu ett utvecklat och omfattande 
kvalitetsarbete kring kommunfullmäktiges beslutade mål. Varje år 
sammanställs en förvaltningsplan, sektorsplan och avdelningsplaner. 

Arbetet med dessa planer utvecklas kontinuerligt och utvecklingen av 
indikatorer för fullmäktiges mål tas fram i samverkan med politiken. 

Att då ha ett separat dokumentationssystem för den interna kontrollen skapar 
ett extramoment och otydlighet. Den interna kontrollens största mål är ju just 
att kunna redovisa för den politiska ledningen hur arbetet med 
kommunfullmäktiges mål fortskrider, att hålla den politiska ledningen 
informerad. Samt vilka risker som föreligger för att målet inte ska kunna 
uppnås – något som hanteras väl via sektorsplanernas indikatorer. 

Kombinationen av rapporteringar av förvaltningsplan, sektorsplan, 
avdelningsplaner, ekonomiska rapporter i utskott samt kommunstyrelsen ger 
goda möjligheter till att uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om verksamheten 
efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter samt god kontroll kring 
måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges antagna mål. 

Organisation av intern kontroll 

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en 
god intern kontroll, utfärda förvaltningsövergripande tillämpningsföreskrifter 
samt lämna råd och anvisningar för att den interna kontrollen ska fungera på 
ett fullgott sätt. I detta ligger ett förvaltningsövergripande ansvar att tillse att 
den interna kontrollen är en integrerad del av verksamheten. 
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Utskott/nämnd
Varje utskott nämnd svarar för sin del av den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde samt att det finns erforderliga regler och 
anvisningar för den interna kontrollen. Sektorsplanernas redovisning av den 
interna kontrollen kan komma att behöva se olika ut beroende på tillämpligt 
lagrum och dess krav på redovisning. 

Förvaltningschef (kommundirektör)
Kommundirektören ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls inom 
hela kommunförvaltningen. Denne ansvarar även för att ett enhetligt 
arbetssätt tillämpas. Kommundirektör ansvarar för och äger dokumentet 
”förvaltningsplan”. 

Sektorschef
Sektorschef ansvarar för och äger sina respektive sektorsplaner med 
tillhörande intern kontroll. 

Verksamhetsansvariga
Verksamhetsansvarig ansvarar för och äger sina respektive avdelningsplaner 
med tillhörande intern kontroll. 

Övriga anställda
Följa regler och anvisningar om intern kontroll i sin arbetsutövning

Omedelbart rapportera brister till närmaste chef. 

Dokumentation för att uppfylla kravet på intern kontroll:

Förvaltningsplan – ägs av kommundirektör

Sektorsplan- ägs av sektorschef

Avdelningsplan- ägs av avdelningschef

Månadsvis ekonomisk rapport (i förekommande fall)

Delårsbokslut

Årsbokslut

Årsredovisning

Vid förekommande fall: avvikelserapport till utskott/kommunstyrelsen
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Årshjul förvaltningsplan, sektorsplaner och intern kontroll

Avvikelser från förväntat resultat i fullmäktiges mål och indikatorer 
redovisas för utskott och kommunstyrelse så snart som möjligt. 

Lägesredovisning sker tre gånger per år. Redovisning görs efter mars månad, 
i samband med delårsbokslutet och efter december.

Styrning och uppföljning av intern kontroll

Utskott/nämnd har ansvar att inom sitt respektive verksamhetsområde: 

 Löpande utvärdera och följa upp det interna kontrollsystemet via 
sektorsplaner. 

 Utvärdera och följa upp gjorda riskbedömningar

 Ta del av och utvärdera resultatet av granskningen av den interna 
kontrollen. 

 Rapportera resultatet till Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen har ansvar att: 

 Utvärdera det samlade systemet för internkontroll med utgångspunkt 
från utskott/nämnds rapport samt kvalitetsgruppens rapporter. 

 Vid behov föreslå förbättringar

 Hålla sig informerad om den interna kontrollen i bolagen. 

 Lämna rapport till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer i 
samband med upprättande av årsredovisning som en del av underlag 
för att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig. 

 Redovisa resultatet av genomförd tillsyn och i förekommande fall 
åtgärder för förbättringar. 
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Sammanträdesdatum
2018-08-27

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 103 Dnr 2018/1107

Informationssäkerhetspolicy

Beskrivning av ärendet
Information finns i alla kommunens verksamheter. För att nå en hög kvalitet 
i vårt arbete måste information hanteras på rätt sätt. Informationssäkerhet 
handlar om att skapa och upprätthålla lämpliga rutiner och skydd av 
information.

Informationssäkerhetspolicyn är ett övergripande dokument som redovisar 
kommunens övergripande mål och inriktning med informationssäkerhet samt 
hur ansvaret i dessa frågor är fördelat.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2018-08-13, 
§ 65

Förslag till informationssäkerhetspolicy, daterad 2018-06-08

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta informationssäkerhetspolicy för Leksands kommun.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Webbplats
www.leksand.se

E-post
kommun@leksand.se

Organisationsnr
212000-2163

Postadress
Verksamhetsstöd och service
793 80 Leksand

Besöksadress
Torget 5

Telefon
Kundtjänst 0247-800 00

Fax
0247-144 65

Bankgiro
985-2971

Informationssäkerhetspolicy
Sida
1(9)

Datum
2018-06-08

Informationssäkerhetssamordnare
Maria Skalk, 0247- 800 67
maria.skalk@leksand.se

Informationssäkerhetspolicy

     För en tillförlitlig informationshantering i en digitaliserad värld

    Beslutad av Kommunfullmäktige: 2018-XX-XX

62



Datum
2018-06-08

Sida
2(9)

Sammanfattning
Denna informationssäkerhetspolicy gäller för informationssäkerhet inom 
Leksands kommun. Alla kommunens verksamheter omfattas av policyn, 
vilket medför att det inte finns utrymme att besluta om lokala regler som 
avviker från denna. 

Informationssäkerhetspolicyn gäller inte för kommunens bolag, undantaget 
när de använder sig kommunens gemensamma informationstillgångar, eller 
då det finns särskilda behov av samordning. 

Informationssäkerhetspolicyn är ett övergripande dokument som redovisar 
kommunens övergripande mål och inriktning med informationssäkerhet samt 
hur ansvaret i dessa frågor är fördelat. 

Leksands kommuns arbete med informationssäkerhet beskrivs i tre 
dokument av olika karaktär. 

POLICY: Uttrycker ett värdegrundsbaserat förhållningssätt och principer 
för vägledning.

RIKTLINJER: Säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet vid 
handläggning och utförande. 

LATHUNDAR/CHECKLISTOR: Diverse kortare checklistor/beskrivande 
texter för specifika områden. Finns på intranätet. 

Ansvarig för dokumenten är informationssäkerhetssamordnare. Dokumenten 
har tagits fram i samråd med IT-chef och dataskyddsombud. 
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1 Om informationssäkerhet
Information finns i alla kommunens verksamheter och handlar om allt det vi 
gör, exempelvis information om vår personal, våra tjänster, vår ekonomi och 
det omgivande samhället med medborgare, företag, föreningar och så vidare. 
Information är därför i sig en av kommunens viktigaste tillgångar. 

För att nå en hög kvalitet i vårt arbete måste information hanteras på rätt sätt. 
Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpliga rutiner 
och skydd av information utifrån fyra aspekter: 

 Konfidentialitet: att informationen inte tillgängliggörs eller avslöjas 
till obehörig. 

 Riktighet: att informationen är korrekt, aktuell och fullständig

 Tillgänglighet: att informationen är åtkomlig och användbar av 
behörig. 

 Spårbarhet: att det går att följa hur och när informationen hanterats 
och kommunicerats.

Information har i olika grad krav på sig gällande de fyra aspekterna. Kraven 
kan härledas från rättsliga krav eller från Leksands kommuns egna 
målsättningar. Dessutom har medborgare, företag och andra aktörer i vår 
omvärld behov och förväntningar som ställer krav på vår 
informationssäkerhet. 

Informationssäkerhet begränsas inte till säkerhet i IT-system utan omfattar 
information i alla dess former och oavsett hur informationen lagras, 
bearbetas och kommuniceras. Information kan till exempel vara i form av 
text, ljud, bilder och film, och kan hanteras med stöd av IT, papper eller 
direkt av oss människor i form av tal. 
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2 Mål med informationssäkerhet
Informationssäkerhet har inget egenvärde, utan ska bidra till att Leksands 
kommun når sina övergripande visioner, strategier och mål. Leksands 
kommun ska uppnå och upprätthålla en informationssäkerhet som: 

 Innebär en robust, säker och tillförlitlig informationshantering, 

 Möjliggör ett aktivt medverkande i det digitala samhället, 

 Bidrar till att uppsatta mål når gällande exempelvis kvalitet, 
effektivitet och personlig integritet, 

 Motsvarar medborgares och externa verksamheters behov och 
förväntningar, 

 Uttrycks i aktuella styrdokument som policy och riktlinjer, 

 Efterlever krav i lagar, förordningar, föreskrifter och avtal.
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3 Principer och arbetssätt
Leksands kommun ska arbeta med informationssäkerhet på ett sätt så att 
ovanstående mål uppfylls. Arbetet med informationssäkerhet ska vara 
normerande, stödjande och kontrollerande mot kommunens verksamheter. 

Viktiga förmågor i det arbetet är att kunna identifiera hot, sårbarheter och 
risker som rör kommunens informationstillgångar samt att kunna utforma 
och införa säkerhetsåtgärder som reducerar dessa risker till en acceptabel 
nivå. 

Arbetet med informationssäkerhet inom Leksands kommun ska: 

 Bygga på en helhetssyn som utgår från information, men som också 
innefattar processer, människor och teknik, 

 Vara systematiskt och bygga på den etablerade standardserien SS-
ISO/IEC 27000 med målet att skapa ett ledningssystem för 
informationssäkerhet (LIS),

 Löpande ses över och förbättras eftersom Leksands kommun och 
dess omvärld, inklusive hotbild, är under ständig förändring, 

 Vara förebyggande och proaktivt, men också ha en god förmåga att 
kunna hantera incidenter, allvarliga störningar och kriser som ändå 
kan inträffa, 

 Bygga på Leksands kommuns värderingar och ta hänsyn till 
verksamheters behov, externa krav samt rådande hotbild, 

 Vara väl kommunicerat till verksamheten; all personal ska 
fortlöpande få information och utbildning för att nå och upprätthålla 
ett högt säkerhetsmedvetande och för att kunna leva upp till denna 
policy och underliggande riktlinjer för informationssäkerhet, 

 Ske i aktiv samverkan med det omgivande samhället såsom 
myndigheter, företag och nätverk, särskilt sådana som är 
normgivande inom informationssäkerhet som till exempel MSB 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) SKL (Sveriges 
kommuner och landsting) och SIS (Swedish standards Institut). 

3.1 Verksamhetsdriven informationssäkerhet genom 
informationsklassning

Verksamheter har ansvar för sin informationssäkerhet och har bäst kunskap 
om hur känsliga och kritiska deras informationsmängder är, och därmed 
informationens skyddsvärde. 

En verksamhetsdriven informationssäkerhet innebär att verksamheter utifrån 
informationens skyddsvärde ställer krav på de aktörer som hanterar 
informationen exempelvis externa systemleverantörer. 

För detta ändamål ska informationsklassning tillämpas, där information 
klassas med syftet att ge känslig och kritisk information ett starkare skydd än 
annan information. Därigenom kan en anpassad och effektiv 
informationssäkerhet skapas. 
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Leksands kommuns ska tillämpa en enhetlig modell för 
informationsklassning som anger olika nivåer av skyddskrav. Modellen som 
ska användas är SKLs KLASSA. 

68



Datum
2018-06-08

Sida
8(9)

4 Roller och Ansvar
Grundprincipen är att ansvaret för informationssäkerhet följer det ordinarie 
verksamhetsansvaret. Detta gäller från kommunledningen till den enskilde 
medarbetaren, och innebär att den som är ansvarig för en viss verksamhet 
också är ansvarig för informationssäkerheten inom verksamhetsområdet. 

Kommunens informationssäkerhetssamordnare och övriga som arbetar 
specifikt med informationssäkerhet, IT- säkerhet, Dataskyddsförordningen 
eller andra relaterade frågor, fungerar som stöd till kommunens 
verksamheter att fullfölja informationssäkerhetsansvaret. 

Nedan beskrivs informationssäkerhetsansvaret för ett antal roller. 

Medarbetare har ett ansvar att följa Leksands kommuns 
informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet. Man har 
som medarbetare också ansvar att vara uppmärksam på brister och incidenter 
rörande informationssäkerheten och meddela sådana till IT-helpdesk, 
informationssäkerhetssamordnare, dataskyddsombud (när det rör sig om 
personuppgifter) eller närmaste chef. 

Ledningar i form av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och utskott har 
det yttersta ansvaret för informationssäkerheten i den verksamhet som 
bedrivs inom sina respektive verksamhetsområden. 

Verksamhetsansvariga, oavsett nivå, ansvarar för informationssäkerheten 
inom sin verksamhet. Det åligger varje verksamhetsansvarig att tillse att sina 
medarbetare har ett säkerhetsmedvetande och tillräcklig förståelse och 
kunskap för att en erforderlig nivå av informationssäkerhet i verksamheten 
kan uppnås. 

Systemägare ansvarar för att verksamhetssystem efterlever 
informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet. En 
viktig del i ansvaret är att besluta om verksamhetssystemets 
informationssäkerhetsnivåer genom klassning i KLASSA-systemet. 

Systemförvaltare ansvarar för att systemets informationssäkerhetsrelaterade 
mål och åtgärder nås respektive genomförs. 

IT-chef (Systemägare IT) samordnar arbetet med säkerheten i Leksands 
kommuns IT-miljö. IT-chef har tillsynsansvar för att IT-miljön är tillförlitlig 
och motsvarar interna och externa krav. 

Informationssäkerhetssamordnare har det övergripande och strategiska 
ansvaret att leda, utveckla och samordna informationssäkerhetsarbetet. 
Informationssäkerhetssamordnare ska arbeta i samråd med IT-chef, 
säkerhetsansvarig, digitaliseringssamordnare och dataskyddsombud. 
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5 Uppföljning och rapportering
Efterlevnaden av informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för 
informationssäkerhet ska följas upp regelbundet. 

Informationssäkerhetssamordnare ska årligen rapportera läge och status 
gällande informationssäkerhet till kommundirektören och allmänna utskottet. 
Särskilda skäl, som exempelvis allvarliga incidenter, brister eller behov, kan 
motivera ytterligare rapporteringar. 
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§ 104 Dnr 2016/561

Översiktsplan

Beskrivning av ärendet
Vad är en översiktsplan?
Översiktsplanen ska ange kommunens strategiska riktning för framtiden och 
är grunden för kommunens utveckling. Detta innebär att översiktsplanen är 
vägledande för detaljplanering och beslut i enskilda ärenden om byggande 
och annan användning av mark- och vattenområden. Den används även som 
bedömningsunderlag av såväl kommunens egna tjänstemän som handläggare 
på exempelvis statliga myndigheter och domstolar men också av exploatörer 
som letar mark för bostäder eller verksamheter. 
Vad säger Leksands översiktsplan? 
Den gällande översiktsplanen antogs år 2014 och siktar på Leksand år 2040. 
Den är baserad på en politisk vision, som bland annat innebär en befolkning 
om 18 000 personer år 2025. Kommunens befolkning har en åldersstruktur 
med en hög andel äldre personer och för att klara kommande 
pensionsavgångar och upprätthålla servicen behövs en ökning av 
befolkningen. 

För att locka fler invånare till kommunen vill kommunen erbjuda ett 
attraktivt och varierat boende samtidigt som de höga natur- och 
kulturvärdena värnas och det finns goda möjligheter till en aktiv fritid. 
Utvecklingen av bostadsbebyggelsen ska i huvudsak ske i tätorterna och i 
utvecklingsstråken som leder mellan tätorterna. Översiktsplanen föreslår 
även en utbyggnad av vägnätet, gång- och cykelvägnätet samt vatten- och 
avloppsnätet.
Vad är en aktualitetsförklaring?
Översiktsplanen måste vara aktuell för att kunna vägleda beslut om 
exempelvis detaljplanering, bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken. Den 
ska spegla viljan hos den politiska majoriteten i kommunen och svara upp 
mot rådande förutsättningar och kunskaper. Enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) PBL ska Kommunfullmäktige därför under varje mandatperiod 
avgöra om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om. 

Översiktsplaneringen är ett kontinuerligt arbete där aktualitetsförklaringen är 
en del av processen och en möjlighet att se över om det finns behov av 
revideringar. 
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Översiktsplaneprocessen åren 2011-2014
Arbetet med den gällande översiktsplanen genomfördes under åren 2011-
2014. Beslutsunderlaget togs fram av tjänstemän på sektor samhällsbyggnad 
och planen godkändes för samråd och utställning av Kommunstyrelsen och 
antogs av Kommunfullmäktige år 2014. 

Översiktsplanen togs fram genom bland annat dialog med kommunens olika 
avdelningar, möten i byar, diskussioner med elever på mellanstadiet och 
gymnasiet och genom en chatt på kvällstid. Det inkom över 100 yttranden 
under processen. 

Översiktsplanearbetet genererade ett stort engagemang i bygden, exempelvis 
deltog över 250 personer på möten i byarna. Överlag hade kommunen en 
ambitiös nivå på medborgardialogen i arbetet med många möten och 
dialoger, genomförda med olika metoder och vid olika tillfällen. Dessvärre 
var endast 31 % av de närvarande på mötena kvinnor och medelåldern 
bedömdes till ca 60 år. På gymnasiet var däremot flest kvinnliga elever 
engagerade. 

Inför arbetet med en uppdatering av översiktsplanen finns nya möjligheter 
med digitala metoder för att nå ut till en mer blandad representation av 
kommunens invånare.
Översiktsplanen har varit grunden för de senaste årens utveckling i 
kommunen
Översiktsplanen bildar den röda tråden i den fysiska planeringen genom att 
peka ut lämpliga lokaliseringar för bostäder, gång- och cykelvägar, 
förskolor, verksamheter med mera. 
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Den har även givit förutsättningarna för arbetet med andra strategiska planer, 
som Vatten- och avloppsplanen, Bostadsförsörjningsplanen, 
Näringslivspolitiskt program, Parkeringsnormen, Bredbandsstrategin med 
mera. 

Den har lagt grunden för utbyggnad av infrastruktur; cykelvägar till 
Karlsarvet/Västanvik, Heden och Hjortnäsheden och dessutom för 
utbyggnad av VA till Almo-Alvik och Heden. Arbetet med Moskogsvägen 
har nyligen påbörjats.

I översiktsplanen pekades många nya områden ut för bostäder och flera är 
idag detaljplanelagda eller på god väg i planläggningen; kvarteret 
Länsmannen, kvarteret Snedkanten, Hesseborns (Kv. Nygårds), Storgärdet, 
söder om Sang i Insjön, på Åkerö vid Leksandsbrons södra fäste och på 
norra Käringberget. Översiktsplanen pekade även ut behovet av en ny 
förskola på Käringberget, vilken nu är på gång.

De satsningar inom fritidsområdet som gjorts på sistone; utveckling av 
Granberget, skidlänken mellan Granberget och Källan, var också något som 
lyftes fram i översiktsplanearbetet. 

I översiktsplanen pekades värdefulla områden för natur och friluftsliv ut, 
bland annat Vildmarksriket i nordvästra delen av kommunen. Där bildade 
kommunen nyligen naturreservatet Fjällberget. 

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) lades 
ut i översiktsplanen och idag har det byggts i många av LIS-områdena, bland 
annat runt Styrsjön och längs Österdalälven och längs bäckarna i byarna.

Översiktsplanen hanterade även centrumutvecklingsplanen med 
nybyggnation av Riddarlekparken och ombyggnation av Norsgatan, Z-torget, 
Sparbanksgatan, Majstångsplatsen, Leksandsvägen. Nästa etapp är Torget, 
med möjlig byggstart hösten 2018.

Genom att ha en aktuell översiktsplan har kommunen kunnat söka 
statsbidrag; staten beviljade 3,1 miljoner för ökat bostadsbyggande och 1,2 
miljoner för centrumutvecklingen. En aktuell översiktsplan kommer 
antagligen även att vara en förutsättning för att få statsbidrag framöver.  
Analys av aktualiteten hos gällande översiktsplan
Den gällande översiktsplanen antogs år 2014 och kommunens 
utvecklingsstrategi är i högsta grad aktuell. Översiktsplanen bildar den 
stabila grunden för kommunens fysiska planering men den är även 
betydelsefull i andra frågor. 
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Frågor som behöver behandlas vid en översyn:

 Omvärlden förändras kontinuerligt och det är viktigt med en 
uppdaterad omvärldsanalys. Hur ska kommunen planera för en värld 
som förändras i snabb takt och blir allt mer digital? Hur ser 
framtidens boende och arbetsliv ut? Hur ska Leksand planera för att 
lösa framtidens utmaningar?

 Det behövs en mer aktuell analys av kulturmiljön i hela kommunen 
men framförallt i Leksands-Noret eftersom den snabbaste 
utvecklingen sker här. Detta kan göras genom att ett 
kulturmiljöprogram tas fram. Ett program bör belysa hur tätorten och 
byarna kan utvecklas i samspel mellan Vision 2025 och 
kulturmiljöerna. 

 Det ökade byggandet innebär ofta att natur- och parkmark 
ianspråktas och det behövs en analys av vilka grönområden som är 
särskilt betydelsefulla för växt- och djurliv och rekreationen, 
framförallt i tätorten, så att exploatering sker på rätt sätt. 

 I en revidering av översiktsplanen bör näringslivsfrågorna, 
exempelvis vad gäller lokalisering, behandlas djupare. Även 
betydelsen hos attraktionsnäringen (besöksnäringen) bör lyftas. 

 Det bedöms finnas behov av en översyn av LIS-områdena (områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen) då det kommit fler 
önskemål om byggande vid stränder. 

 Klimatet kommer att förändras framöver och skyfallen kommer att 
öka. Därför behöver översvämningsfrågorna men även ras- och 
skredrisker hanteras utförligare i den översiktliga planeringen.

 Agenda 2030, särskilt med sitt fokus på den sociala hållbarheten, ska 
appliceras som ett perspektiv på den översiktliga planeringen och 
användas för utvärdering av hållbarheten hos det som föreslås.

Länsstyrelsen lämnade år 2016 sin syn på Leksands översiktsplan från år 
2014 och påpekade bland annat att sedan översiktsplanen antogs har nya 
lagkrav och även nya kunskapsunderlag tillkommit, vilka är viktiga att ha 
med i den översiktliga planeringen. Även behovet av bättre analys av 
kulturmiljöerna, främst Leksands-Noret framhålls. Länsstyrelsen påpekar 
även att om kommunen vill öka sin befolkning bör en djupare analys göras 
av vilka invånare kommunen vill locka och vilka åtgärder som ska vidtas för 
att öka attraktiviteten. Hur ska lokalisering av bostäder, arbetsplatser, 
utbildning, förskolor, dagligvaruhandel och pendlingshållplatser se ut för att 
stödja den önskvärda utvecklingen?
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Slutsats
Den gällande översiktsplanen bildar fortfarande den röda tråden i 
planeringen, såväl för detaljplanering som bostadsförsörjning och VA-
planering. Det är dock viktigt att arbetet med den översiktliga planeringen 
sker kontinuerligt och det behövs en översyn av översiktsplanen, bland annat 
avseende de frågor som listas ovan, så att den fortsätter att vara ett stabilt 
beslutsunderlag.

Sektorns/avdelningens bedömning
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska kommunfullmäktige anta alla 
översiktsplaner. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta om samråd och utställning och 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås bli styrgrupp där specifika frågor 
kan diskuteras.

Projektgruppen utgörs av chef för sektor samhällsutveckling, chef för 
strategisk planering, chef för plan- och kartavdelningen samt planarkitekt.

Arbetsgrupper bildas beroende på fråga och behov. Deltagande från alla 
sektorer är en förutsättning för att få en bra och väl förankrad översiktsplan. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2018-08-13, 
§ 61

Tjänsteutlåtande från planarkitekt Andrea Andersson, daterat 2018-08-01

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Aktualisera nu gällande översiktsplan att gälla till dess att den ersätts av 

en ny översiktsplan.

2. Uppdra till sektorn för samhällsutveckling att påbörja arbetet med en 
revidering av den gällande översiktsplanen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Översiktsplan 2018

Beskrivning av ärendet
Vad är en översiktsplan?
Översiktsplanen ska ange kommunens strategiska riktning för framtiden och 
är grunden för kommunens utveckling. Detta innebär att översiktsplanen är 
vägledande för detaljplanering och beslut i enskilda ärenden om byggande 
och annan användning av mark- och vattenområden. Den används även som 
bedömningsunderlag av såväl kommunens egna tjänstemän som handläggare 
på exempelvis statliga myndigheter och domstolar men också av exploatörer 
som letar mark för bostäder eller verksamheter. 
Vad säger Leksands översiktsplan? 
Den gällande översiktsplanen antogs år 2014 och siktar på Leksand år 2040. 
Den är baserad på en politisk vision, som bland annat innebär en befolkning 
om 18 000 personer år 2025. Kommunens befolkning har en åldersstruktur 
med en hög andel äldre personer och för att klara kommande 
pensionsavgångar och upprätthålla servicen behövs en ökning av 
befolkningen. 

För att locka fler invånare till kommunen vill kommunen erbjuda ett 
attraktivt och varierat boende samtidigt som de höga natur- och 
kulturvärdena värnas och det finns goda möjligheter till en aktiv fritid. 
Utvecklingen av bostadsbebyggelsen ska i huvudsak ske i tätorterna och i 
utvecklingsstråken som leder mellan tätorterna. Översiktsplanen föreslår 
även en utbyggnad av vägnätet, gång- och cykelvägnätet samt vatten- och 
avloppsnätet.
Vad är en aktualitetsförklaring?
Översiktsplanen måste vara aktuell för att kunna vägleda beslut om 
exempelvis detaljplanering, bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken. Den 
ska spegla viljan hos den politiska majoriteten i kommunen och svara upp 
mot rådande förutsättningar och kunskaper. Enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) PBL ska Kommunfullmäktige därför under varje mandatperiod 
avgöra om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om. 

Översiktsplaneringen är ett kontinuerligt arbete där aktualitetsförklaringen är 
en del av processen och en möjlighet att se över om det finns behov av 
revideringar. 
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Översiktsplaneprocessen åren 2011-2014
Arbetet med den gällande översiktsplanen genomfördes under åren 2011-
2014. Beslutsunderlaget togs fram av tjänstemän på sektor samhällsbyggnad 
och planen godkändes för samråd och utställning av Kommunstyrelsen och 
antogs av Kommunfullmäktige år 2014. 

Översiktsplanen togs fram genom bland annat dialog med kommunens olika 
avdelningar, möten i byar, diskussioner med elever på mellanstadiet och 
gymnasiet och genom en chatt på kvällstid. Det inkom över 100 yttranden 
under processen. 

Översiktsplanearbetet genererade ett stort engagemang i bygden, exempelvis 
deltog över 250 personer på möten i byarna. Överlag hade kommunen en 
ambitiös nivå på medborgardialogen i arbetet med många möten och 
dialoger, genomförda med olika metoder och vid olika tillfällen. Dessvärre 
var endast 31 % av de närvarande på mötena kvinnor och medelåldern 
bedömdes till ca 60 år. På gymnasiet var däremot flest kvinnliga elever 
engagerade. 

Inför arbetet med en uppdatering av översiktsplanen finns nya möjligheter 
med digitala metoder för att nå ut till en mer blandad representation av 
kommunens invånare.
Översiktsplanen har varit grunden för de senaste årens utveckling i 
kommunen
Översiktsplanen bildar den röda tråden i den fysiska planeringen genom att 
peka ut lämpliga lokaliseringar för bostäder, gång- och cykelvägar, 
förskolor, verksamheter med mera. Den har även givit förutsättningarna för 
arbetet med andra strategiska planer, som Vatten- och avloppsplanen, 
Bostadsförsörjningsplanen, Näringslivspolitiskt program, Parkeringsnormen, 
Bredbandsstrategin med mera. 

Den har lagt grunden för utbyggnad av infrastruktur; cykelvägar till 
Karlsarvet/Västanvik, Heden och Hjortnäsheden och dessutom för 
utbyggnad av VA till Almo-Alvik och Heden. Arbetet med Moskogsvägen 
har nyligen påbörjats.

77



Leksands kommun

Datum
2018-08-14 Referens

Dnr 2016/561
Sida
3(5)

I översiktsplanen pekades många nya områden ut för bostäder och flera är 
idag detaljplanelagda eller på god väg i planläggningen; kvarteret 
Länsmannen, kvarteret Snedkanten, Hesseborns (Kv. Nygårds), Storgärdet, 
söder om Sang i Insjön, på Åkerö vid Leksandsbrons södra fäste och på 
norra Käringberget. Översiktsplanen pekade även ut behovet av en ny 
förskola på Käringberget, vilken nu är på gång.

De satsningar inom fritidsområdet som gjorts på sistone; utveckling av 
Granberget, skidlänken mellan Granberget och Källan, var också något som 
lyftes fram i översiktsplanearbetet. 

I översiktsplanen pekades värdefulla områden för natur och friluftsliv ut, 
bland annat Vildmarksriket i nordvästra delen av kommunen. Där bildade 
kommunen nyligen naturreservatet Fjällberget. 

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) lades 
ut i översiktsplanen och idag har det byggts i många av LIS-områdena, bland 
annat runt Styrsjön och längs Österdalälven och längs bäckarna i byarna.

Översiktsplanen hanterade även centrumutvecklingsplanen med 
nybyggnation av Riddarlekparken och ombyggnation av Norsgatan, Z-torget, 
Sparbanksgatan, Majstångsplatsen, Leksandsvägen. Nästa etapp är Torget, 
med möjlig byggstart hösten 2018.

Genom att ha en aktuell översiktsplan har kommunen kunnat söka 
statsbidrag; staten beviljade 3,1 miljoner för ökat bostadsbyggande och 1,2 
miljoner för centrumutvecklingen. En aktuell översiktsplan kommer 
antagligen även att vara en förutsättning för att få statsbidrag framöver.  
Analys av aktualiteten hos gällande översiktsplan
Den gällande översiktsplanen antogs år 2014 och kommunens 
utvecklingsstrategi är i högsta grad aktuell. Översiktsplanen bildar den 
stabila grunden för kommunens fysiska planering men den är även 
betydelsefull i andra frågor. Frågor som behöver behandlas vid en översyn:

 Omvärlden förändras kontinuerligt och det är viktigt med en 
uppdaterad omvärldsanalys. Hur ska kommunen planera för en värld 
som förändras i snabb takt och blir allt mer digital? Hur ser 
framtidens boende och arbetsliv ut? Hur ska Leksand planera för att 
lösa framtidens utmaningar?

 Det behövs en mer aktuell analys av kulturmiljön i hela kommunen 
men framförallt i Leksands-Noret eftersom den snabbaste 
utvecklingen sker här. Detta kan göras genom att ett 
kulturmiljöprogram tas fram. Ett program bör belysa hur tätorten och 
byarna kan utvecklas i samspel mellan Vision 2025 och 
kulturmiljöerna. 

 Det ökade byggandet innebär ofta att natur- och parkmark 
ianspråktas och det behövs en analys av vilka grönområden som är 
särskilt betydelsefulla för växt- och djurliv och rekreationen, 
framförallt i tätorten, så att exploatering sker på rätt sätt. 

 I en revidering av översiktsplanen bör näringslivsfrågorna, 
exempelvis vad gäller lokalisering, behandlas djupare. Även 
betydelsen hos attraktionsnäringen (besöksnäringen) bör lyftas. 
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 Det bedöms finnas behov av en översyn av LIS-områdena (områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen) då det kommit fler 
önskemål om byggande vid stränder. 

 Klimatet kommer att förändras framöver och skyfallen kommer att 
öka. Därför behöver översvämningsfrågorna men även ras- och 
skredrisker hanteras utförligare i den översiktliga planeringen.

 Agenda 2030, särskilt med sitt fokus på den sociala hållbarheten, ska 
appliceras som ett perspektiv på den översiktliga planeringen och 
användas för utvärdering av hållbarheten hos det som föreslås.

Länsstyrelsen lämnade år 2016 sin syn på Leksands översiktsplan från år 
2014 och påpekade bland annat att sedan översiktsplanen antogs har nya 
lagkrav och även nya kunskapsunderlag tillkommit, vilka är viktiga att ha 
med i den översiktliga planeringen. Även behovet av bättre analys av 
kulturmiljöerna, främst Leksands-Noret framhålls. Länsstyrelsen påpekar 
även att om kommunen vill öka sin befolkning bör en djupare analys göras 
av vilka invånare kommunen vill locka och vilka åtgärder som ska vidtas för 
att öka attraktiviteten. Hur ska lokalisering av bostäder, arbetsplatser, 
utbildning, förskolor, dagligvaruhandel och pendlingshållplatser se ut för att 
stödja den önskvärda utvecklingen?
Slutsats
Den gällande översiktsplanen bildar fortfarande den röda tråden i 
planeringen, såväl för detaljplanering som bostadsförsörjning och VA-
planering. Det är dock viktigt att arbetet med den översiktliga planeringen 
sker kontinuerligt och det behövs en översyn av översiktsplanen, bland annat 
avseende de frågor som listas ovan, så att den fortsätter att vara ett stabilt 
beslutsunderlag.

Organisation för en översyn av översiktsplanen
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska kommunfullmäktige anta alla 
översiktsplaner. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta om samråd och utställning och 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås bli styrgrupp där specifika frågor 
kan diskuteras.

Projektgruppen utgörs av chef för sektor samhällsutveckling, chef för 
strategisk planering, chef för plan- och kartavdelningen samt planarkitekt.

Arbetsgrupper bildas beroende på fråga och behov. Deltagande från alla 
sektorer är en förutsättning för att få en bra och väl förankrad översiktsplan. 

Tidplan för revidering av översiktsplan
Målsättningen är att ha en antagen, reviderad översiktsplan år 2021.

Finansiering
Arbetet är prioriterat och genomförs av tjänstemän inom kommunen, 
förutom specialutredningar exempelvis för kulturmiljöer. 

Bidrag för arbete med kulturmiljöprogram söks från Länsstyrelsen.
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
Aktualisera nu gällande översiktsplan att gälla till dess den ersätts av en ny 
översiktsplan.

Sektor för samhällsutveckling ges i uppdrag att påbörja arbetet med en 
revidering av den gällande översiktsplanen.

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Åke Sjöberg, sektorschef för samhällsutveckling

Anna Ograhn, stadsarkitekt/chef strategisk planering, sektor 
samhällsutveckling

Malin Bengtsson, chef plan- och kartavdelningen, sektor samhällsutveckling
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§ 119 Dnr 2018/262

Svar på motion om att förbjuda fyrverkerier

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna yrkar i en motion att förändra de lokala 
ordningsföreskrifterna så att fyrverkerier endast blir tillåtna att maximalt 
användas på två ställen i kommunen och att tiden dessa får användas 
minskas ned. Leksands kommun ska vara en kommun där fyrverkerier är 
något ovanligt.

I de nuvarande allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Leksands 
kommun gäller följande:

För användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inom 
kommunens tätorter och byar med sammanhållen bebyggelse krävs 
tillstånd av polismyndigheten, dock med undantag för följande tider:

Nyårsafton: från kl. 20.00 och därpå följande dag till kl. 01.00

Valborgsmässoafton: från kl.18.00 till kl.24.00

Tillstånd av polismyndighet krävs alltid för att anordna organiserade 
större fyrverkerier

Enligt 3 kap 7 § ordningslagen (1993:1617) får användandet av 
pyrotekniska varor inte innebära någon risk för skada på eller ge 
upphov till någon beaktningsvärd olägenhet för person eller egendom.

Smällare är förbjudna sen flera år och att förbud mot fyrverkerier av raket-
typ är att vänta från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under 
2019.

Det är polismyndigheten som har tillsynsansvar för att de lokala 
ordningsföreskrifterna efterlevs.

Sektorns/avdelningens bedömning
Miljöenheten har genom åren mottagit klagomål på fyrverkerier vid ett 
flertal tillfällen. I stort sett alla av de klagande anför att deras husdjur, främst 
hund och häst, blir skrämda av ljudet och att det förorsakar betydande 
lidande för djuret. För en del hästar finns även en risk att de skadar sig om de 
försöker fly från ljudet. Enligt 3 kap 7 § ordningslagen (1993:1617) får 
användandet av pyrotekniska varor inte innebära någon risk för skada på 
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eller ge upphov till någon beaktningsvärd olägenhet för person eller 
egendom. I juridisk mening är husdjur egendom. Det bör därför finnas skäl 
för vissa utsatta djurägare att i förväg vända sig till Polisen och åberopa detta 
så att tillsynen av fyrverkerianvändningen skärps kring, till exempel, 
häststallar.

Övriga nackdelar med fyrverkerier är att de kan ge upphov till ett visst mått 
av tungmetallutsläpp, även om detta allmänt anses som ett litet problem, 
samt nedskräpning. En risk att den som avfyrar fyrverkerier skadar sig själv 
eller andra finns också, olyckor inträffar varje år i Sverige. En tendens att 
skjuta mot byggnader och andra människor verkar också finnas, även om 
detta tycks vara ett problem i vissa större städer, det har inte förekommit i 
vår kommun vad vi på miljöenheten känner till. Vi avråder från den del i 
motionen som åberopar att all fyrverkerianvändning borde koncentreras till 
två platser. Vi gör bedömningen att detta skulle öka risken för skador och 
incidenter.

Fördelarna med fyrverkerier är naturligtvis en känsla av fest och tradition 
samt att det är vackert att titta på.

Andra kommuner
Användandet av fyrverkerier regleras inte i miljöbalken då störningen är helt 
tillfällig och inte stadigvarande. Istället är det ordningslagen och 
kommunernas egna lokala ordningsföreskrifter som ger möjlighet att reglera 
användandet av fyrverkerier. 

De flesta kommuner har ett undantag från krav på polistillstånd nyårsafton, 
påskafton och valborgsmässoafton. Klockslagen är ofta något generösare än 
Leksands. Istället är det, i större städer, vanligt förekommande med 
totalförbud i vissa stadsdelar eller till exempel närmare än 200 meter från 
skolor och vårdhem.

Ett antal kommuner har försökt att helt förbjuda fyrverkerianvändning inom 
sina kommungränser men fått besluten upphävda i högre instans när de 
överklagats. Besluten har ansetts vara för långt gående.

Beslutsunderlag
Utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat 2018-08-30, 
§ 100

Tjänsteutlåtande av miljöchefen Olle Ryberg, daterat 2018-08-21

Motion av Socialdemokraterna, daterad 2018-02-28

Yrkanden
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till förslaget till beslut.
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bifalla motionen.

2. Ändra 18 § i de lokala ordningsföreskrifterna enligt följande:

För användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inom 
kommunens tätorter och byar med sammanhållen bebyggelse krävs 
tillstånd av polismyndigheten, dock med undantag för följande tider:

Nyårsafton: från kl. 23.00 och därpå följande dag till kl. 01.00

Valborgsmässoafton: från kl. 20.00 till kl. 23.00

Tillstånd av polismyndighet krävs alltid för att anordna organiserade 
större fyrverkerier.

Enligt 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617) får användandet av 
pyrotekniska varor inte innebära någon risk för skada på eller ge upphov 
till någon beaktningsvärd olägenhet för person eller egendom.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Olle Ryberg
olle.ryberg@leksand.se

Tjänsteutlåtande angående motion om förbud mot 
fyrverkerier

Beskrivning av ärendet
Motion från Socialdemokraterna om förbud mot fyrverkeri föreligger.

Socialdemokraterna yrkar på att förändra de lokala ordningsföreskrifterna så 
att fyrverkerier endast blir tillåtna att maximalt användas på två ställen i 
kommunen och att tiden dessa får användas minskas ned. Leksands kommun 
ska vara en kommun där fyrverkerier är något ovanligt.

I de nuvarande allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Leksands 
kommun gäller följande:

För användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inom 
kommunens tätorter och byar med sammanhållen bebyggelse krävs tillstånd 
av polismyndigheten, dock med undantag för följande tider:

Nyårsafton: från kl. 20.00 och därpå följande dag till kl. 01.00

Valborgsmässoafton: från kl.18.00 till kl.24.00

Tillstånd av polismyndighet krävs alltid för att anordna organiserade större 
fyrverkerier

Enligt 3 kap 7 § ordningslagen (1993:1617) får användandet av pyrotekniska 
varor inte innebära någon risk för skada på eller ge upphov till någon 
beaktningsvärd olägenhet för person eller egendom.

Övriga förutsättningar som är viktiga att känna till är att smällare är 
förbjudna sen flera år och att förbud mot fyrverkerier av raket-typ är att 
vänta från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under 2019.

Det är polismyndigheten som har tillsynsansvar för att de lokala 
ordningsföreskrifterna efterlevs.

Sektorns/avdelningens bedömning
Miljöenheten har genom åren mottagit klagomål på fyrverkerier vid ett 
flertal tillfällen. I stort sätt alla av de klagande anför att deras husdjur, främst 
hund och häst, blir skrämda av ljudet och att det förorsakar betydande 
lidande för djuret. För en del hästar finns även en risk att de skadar sig om de 
försöker fly från ljudet. Enligt 3 kap 7 § ordningslagen (1993:1617) får 
användandet av pyrotekniska varor inte innebära någon risk för skada på eller ge 
upphov till någon beaktningsvärd olägenhet för person eller egendom. I juridisk 
mening är husdjur egendom. Det bör därför finnas skäl för vissa utsatta djurägare 
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att i förväg vända sig till Polisen och åberopa detta så att tillsynen av 
fyrverkerianvändningen skärps kring, till exempel, häststallar.

Övriga nackdelar med fyrverkerier är att de kan ge upphov till ett visst mått 
av tungmetallutsläpp, även om detta allmänt anses som ett litet problem, 
samt nedskräpning. En risk att den som avfyrar fyrverkerier skadar sig själv 
eller andra finns också, olyckor inträffar varje år i Sverige. En tendens att 
skjuta mot byggnader och andra människor verkar också finnas, även om 
detta tycks vara ett problem i vissa större städer, det har inte förekommit i 
vår kommun vad vi på miljöenheten känner till. Vi avråder från den del i 
motionen som åberopar att all fyrverkerianvändning borde koncentreras till 
två platser. Vi gör bedömningen att detta skulle öka risken för skador och 
incidenter.

Fördelarna med fyrverkerier är naturligtvis en känsla av fest och tradition 
samt att det är vackert att titta på.

Hur gör andra kommuner?
Användandet av fyrverkerier regleras inte av Miljöbalken då störningen är 
helt tillfällig och inte stadigvarande. Istället är det ordningslagen och 
kommunernas egna lokala ordningsföreskrifter som ger möjlighet att reglera 
användandet av fyrverkerier. 

De flesta kommuner har ett undantag från krav på polistillstånd nyårsafton, 
påskafton och valborgsmässoafton. Klockslagen är ofta något generösare än 
Leksands. Istället är det, i större städer, vanligt förekommande med 
totalförbud i vissa stadsdelar eller till exempel närmare än 200 meter från 
skolor och vårdhem.

Ett antal kommuner har försökt att helt förbjuda fyrverkerianvändning inom 
sina kommungränser men fått besluten upphävda i högre instans när de 
överklagats. Besluten har ansetts vara för långt gående.

Förslag till beslut
Myndighetsavdelningen föreslår följande två alternativ till beslut

Alternativ 1

Att 18§ i de lokala ordningsföreskrifterna får stå oförändrade.

Alternativ 2

Att 18§ i de lokala ordningsföreskrifterna ändras enligt följande

För användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inom 
kommunens tätorter och byar med sammanhållen bebyggelse krävs tillstånd 
av polismyndigheten, dock med undantag för följande tider:

Nyårsafton: från kl. 23.00 och därpå följande dag till kl. 01.00

Valborgsmässoafton: från kl.22.00 till kl.24.00
Tillstånd av polismyndighet krävs alltid för att anordna organiserade större 
fyrverkerier

Enligt 3 kap 7 § ordningslagen (1993:1617) får användandet av pyrotekniska varor 
inte innebära någon risk för skada på eller ge upphov till någon beaktningsvärd 
olägenhet för person eller egendom.
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Lagrum

Ordningslagen

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Leksands kommun

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Miljöchef, Olle Ryberg
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§ 91 Dnr 2018/288

Yttrande över granskningsrapport - "Mest sjuka äldre - 
samgranskning Dalarna"

Beskrivning av ärendet
KPMG har granskat den kommunala vård och omsorgen samt landstingets 
hälso- och sjukvård i relation till gruppen mest sjuka äldre i Leksands 
kommun. Syftet med granskningen var att undersöka om planeringen av 
vården inom kommunen och landstinget sker utifrån relevanta 
förutsättningar och senaste kunskaper på området. 

Rapporten visar att kommunen på många sätt arbetar bra och strukturerat 
mot målgruppen. KPMG påpekar dock att kommunen kan förtydliga 
ansvarsroller i organisationen och föreslår även att biståndsbesluten ska ha 
ännu tydligare mål för individen om att förhindra försämring.

Kommunen fick följande rekommendationer:

1. Att säkerställa att uppföljning av biståndsbeslut sker på det sätt som är 
formulerat i beslutade riktlinjer

2. Att i den planering och uppföljning av kommunens insatser till äldre i 
högre utsträckning redovisa vad som gäller för gruppen mest sjuka äldre.

Sektorns bedömning
Förvaltningen kommer att tydliggöra ansvaret för de mest sjuka äldre i våra 
dokument och i organisationen. Förvaltningen kommer även att arbeta för att 
biståndsbesluten har tydliga mål för samtliga beslut.

Uppföljning av biståndsbeslut ska ske i alla verksamheter, även på särskilt 
boende. IBIC skall införas i hela verksamheten. Det kommer att planeras och 
följas upp mest sjuka äldre som tidigare, men nu även redovisa åtgärder och 
resultat för den specifika målgruppen. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för vård och omsorgs sammanträdesprotokoll, daterat 
2018-05-22, § 22

Tjänsteutlåtande, daterat 2018-05-14

Revisionsrapport, daterad 2018-01-26
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Försättsblad, daterat 2018-02-28

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta yttrandet och översända det till revisionen.

2. Uppdra till sektorn för vård och omsorg att genomföra föreslagna 
åtgärder

3. Översända revisionsrapporten och yttrandet till kommunfullmäktige för 
kännedom.

Beslutet skickas till
Revisionen

Avdelningschef Marie van Geffen Blomberg

Sektorschef Ulrika Gärdsback

Kommunfullmäktige 
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Vård och omsorg
Marie van Geffen Blomberg

Yttrande gällande rapporten ”Mest sjuka äldre”

KPMG har granskat den kommunala vård och omsorgen samt landstingets 
hälso- och sjukvård i relation till gruppen mest sjuka äldre i Leksands 
kommun. Syftet med granskningen var att undersöka om planeringen av 
vården inom kommunen och landstinget sker utifrån relevanta 
förutsättningar och senaste kunskaper på området. 

Rapporten visar att vi på många sätt arbetar bra och strukturerat mot 
målgruppen. De påpekar dock att vi kan förtydliga ansvarsrollen för gruppen 
i vår organisation, de föreslår MAS och verksamhetschef HSL som även 
idag har uppdraget men inte helt tydliggjort.

De föreslår också att biståndsbesluten kan ha ännu tydligare mål för 
individen om att förhindra försämring.

Vi fick följande rekommendationer:

1 Säkerställa att uppföljning av biståndsbeslut sker på det sätt som är 
formulerat i beslutade riktlinjer

2 Att i den planering och uppföljning av kommunens insatser till äldre i 
högre utsträckning redovisa vad som gäller för gruppen mest sjuka äldre.

Åtgärder:
Vi kommer att tydliggöra ansvaret för de mest sjuka äldre i våra dokument 
och i organisationen. 

Vi kommer att arbeta för att biståndsbesluten har tydliga mål för samtliga 
beslut.

Uppföljning av biståndsbeslut skall ske i alla verksamheter, även på särskilt 
boende. IBIC skall införas i hela verksamheten.

Vi kommer att planera och följa upp de mest sjuka äldre som tidigare men nu 
även redovisa åtgärder och resultat för den specifika målgruppen i våra 
dokument. 
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Marie van Geffen Blomberg
Verksamhetschef HSR
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Granskning av - Mest sjuka äldre - samgranskning 
Dalarna

Beskrivning av ärendet

KPMG har granskat den kommunala vård och omsorgen samt landstingets 
hälso- och sjukvård i relation till gruppen mest sjuka äldre i Leksands 
kommun. Syftet med granskningen var att undersöka om planeringen av 
vården inom kommunen och landstinget sker utifrån relevanta 
förutsättningar och senaste kunskaper på området. 
Rapporten visar att vi på många sätt arbetar bra och strukturerat mot 
målgruppen. De påpekar dock att vi kan förtydliga ansvarsrollen för gruppen 
i vår organisation, de föreslår MAS och verksamhetschef HSL som även 
idag har uppdraget men inte helt tydliggjort.

De föreslår också att biståndsbesluten kan ha ännu tydligare mål för 
individen om att förhindra försämring.

Vi fick följande rekommendationer:

1. Säkerställa att uppföljning av biståndsbeslut sker på det sätt som är 
formulerat i beslutade riktlinjer

2. Att i den planering och uppföljning av kommunens insatser till äldre i 
högre utsträckning redovisa vad som gäller för gruppen mest sjuka äldre.

Sektorns/avdelningens bedömning
Vi kommer att tydliggöra ansvaret för de mest sjuka äldre i våra dokument 
och i organisationen. 

Vi kommer att arbeta för att biståndsbesluten har tydliga mål för samtliga 
beslut.

Uppföljning av biståndsbeslut skall ske i alla verksamheter, även på särskilt 
boende. IBIC skall införas i hela verksamheten.

Vi kommer att planera och följa upp de mest sjuka äldre som tidigare men nu 
även redovisa åtgärder och resultat för den specifika målgruppen i våra 
dokument. 
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Leksands kommun

Datum
2018-05-14 Referens

Dnr 2018/288
Sida
2(2)

Förslag till beslut
1. Godkänna yttrandet

2. Uppdra till sektorn för vård och omsorg att genomföra föreslagna 
åtgärder.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-05-14
Revisionsrapport, daterad 2018-01-26
Försättsblad, daterat 2018-02-28

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Revisionen
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR, Marie van Geffen 
Blomberg
Sektorschef Ulrika Gärdsback
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