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Ärenden med förslag till beslut 

1 Val av justerare     

2 Kommundirektören informerar 
Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till beslut: 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

    

3 Utskottsordförandena informerar 
Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till beslut: 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

    

4 Kravspecifikation gällande LOV och hemtjänst 
Kommentar: Handlingar och förslag till beslut kommer till 
sammanträdet. 
Förslag till beslut: 
- 

2020/1347    

5 Ansökan - Ny utförare av hemtjänst enligt LOV 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna Allegio Omsorg AB som ny utförare av 
hemtjänstinsatser inom Leksands kommun enligt LOV. 
 
 

2021/1017    

1



2

 
 
 
 
 

6 Översyn av den gemensamma 
vuxenutbildningsnämnden Leksand/Rättvik 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Uttrycka att Leksands kommun ställer sig positiv till att gå 

vidare med att ta fram underlag för att utöka den 
gemensamma vuxenutbildningsnämnden mellan Leksands och 
Rättviks kommuner med AME och integration. Även 
nämnden för arbetslöshet innefattas av förslaget. 

 
2. Uppdra åt förvaltningen att 

- i samverkan med förvaltningen i Rättviks kommun, ta 
fram förslag på nytt avtal, reglemente, budget, hur 
sekretessfrågorna ska lösas och tidsplan för 
huvudmannaskapsövergång för berörda.  

- tillse att rutiner för återkommande beslut i nämnden, 
såsom budget, och rapportering från nämnden till 
respektive avtalspart framgår av bilaga till avtalet. 

- tillse att revisionens rekommendationer i rapporten 
"2021/191 Revisionsrapport - Granskning av 
gemensam nämnd inom vuxenutbildningen" 
omhändertas i rutinerna för nämnden. 

 
3. Inriktningen är att utökningen genomförs fr.o.m. 2022-07-01 
 

2021/801    

7 Återrapport - Belysning/gatlampor i Leksands kommun  
- "Färdigt ljus" 
Kommentar: Föredragning av Åke Sjöberg ev. m fl.  
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021/520    

2



3

 
 

8 Miljövårdsprojekt Limån- samarbetsprojekt för fria 
vandringsvägar Siljansöring 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunen tar på sig huvudmannaskapet för projektet 
med utrivning av kraftverken i samarbete med Dala Energi 
AB. 

2. Kommunen ansöker om 1,7 mkr i bidrag från 
Länsstyrelsen, fonden för vattenrestaurering Siljan. 

3. Kommunen tar inte på sig någon finansiering utöver 
arbetsinsats på tjänstemannasidan utöver punkt 6. 

4. Arbetet upphandlas till ett fast pris. 
5. Leksands kommun går in med en garanti på ett maxbelopp 

600 000 kr utifall oförutsedda övriga kostnader skulle 
dyka upp i processen. 

6. Projektansvarig på kommunen blir 
samhällsutvecklingschef Åke Sjöberg. 

2020/1267    

9 Information - Budget 2022-2024 
Kommentar: Stående ärende för ev. ny information eller 
frågor.  
Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

2021/691    

10 Coronaviruset och covid-19 - åtgärder och information 
från myndigheter 
Kommentar: Dragning av Caroline Smitmanis Smids/Ulrika 
Gärdsback.  
Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

2020/324    

11 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen kvartal 2/2021 - individ- och 
familjeomsorgen (IFO) 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 

2021/1029    

12 Patientsäkerhetsberättelse 2020 elevhälsans 
medicinska insatser – grundskolan 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2020 elevhälsans 

2021/924    

3



4

medicinska insatser – grundskolan. 
 
 

13 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas 

i protokoll och listor per den 27 september 2021. 

2021/23    

14 Kommunstyrelsens ordförande informerar 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

    

 

Ulrika Liljeberg (C) 

Ordförande  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-08-24 

 
  

Socialutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 33 Dnr 2021/1017 

Ansökan - Ny utförare av hemtjänst enligt LOV 

Beskrivning av ärendet 
Allegio omsorg AB har inkommit med ansökan om att få bedriva hemtjänst 
enligt LOV i Leksands kommun. Allegio omsorg AB är ett medarbetarägt 
hemtjänstbolag som verkat sedan 2015. Utöver hemtjänst kan de även hjälpa 
till med hemservice och hemsjukvård. Allegio omsorg AB har 300 
medarbetare på 10-talet orter i Sverige. De vill bli kvalitetsledande genom att 
ISO-certifiera sig inom kvalitét, miljö samt inom stjärnmärkt demens. Allt 
överskott återinvesteras inom koncernen. Allegio omsorgs AB ledord är, 
glädje, ordning, driv och ansvar, göra skillnad och skapa landets goda 
hemtjänst. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Att Allegio omsorg AB uppfyller kraven Leksands kommun har angående att 
ansöka om att bli utförare av hemtjänst enligt LOV.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-07-14 
Skriftlig kommunikation med Allegio Omsorg AB, daterad 2021-06-21 

Utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Godkänna Allegio Omsorg AB som ny utförare av hemtjänstinsatser 
inom Leksands kommun enligt LOV. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-08-17 

Referens 
Dnr 2021/1017    

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

 
 

 
 

 
  

 

Ansökan - Ny utförare av hemtjänst enligt LOV – 
Allegio Omsorg AB 

Beskrivning av ärendet 
Allegio omsorg AB har inkommit med ansökan om att få bedriva hemtjänst 
enligt LOV i Leksands kommun. Allegio omsorg AB är ett medarbetarägt 
hemtjänstbolag som verkat sedan 2015. Utöver hemtjänst kan de även hjälpa 
till med hemservice och hemsjukvård. Allegio omsorg AB har 300 
medarbetare på 10-talet orter i Sverige. De vill bli kvalitetsledande genom att 
ISO-certifiera sig inom kvalitét, miljö samt inom stjärnmärkt demens. Allt 
överskott återinvesteras inom koncernen. Allegio omsorgs AB ledord är, 
glädje, ordning, driv och ansvar, göra skillnad och skapa landets goda 
hemtjänst. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Att Allegio omsorg AB uppfyller kraven Leksands kommun har angående att 
ansöka om att bli utförare av hemtjänst enligt LOV.  

Förslag till beslut 

1. Godkänna Allegio Omsorg AB som ny utförare av hemtjänstinsatser 
inom Leksands kommun enligt LOV. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-07-14 
Skriftlig kommunikation med Allegio Omsorg AB, daterad 2021-06-21 

Slutligt beslut skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avdelningschef myndighet, Katja Vestling 
Allegio Omsorg AB, Pontus Karmhag 
 
 
 
 
 

6



Leksands kommun 

Datum 
2021-08-17 
 

Referens 
Dnr 2021/1017 

Sida 
2(2) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(4) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 
  

Utbildningsutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 59 Dnr 2021/801 

Översyn av den gemensamma 
vuxenutbildningsnämnden Leksand/Rättvik 

Beskrivning av ärendet 
Vid sammanträdet för gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-
Rättvik 2020-09-22, § 19, beslutades att en översyn av den gemensamma 
vuxenutbildningsnämnden skulle uppdras respektive kommuns förvaltning. 
Detta med anledning av att Leksands kommun nyligen genomfört en 
samlokalisering av vuxenutbildningen Leksand-Rättvik och enheten för AME 
och integration. Från verksamhetens sida i Leksand såg man möjligheter till 
stora synergieffekter genom en djupare organisatorisk samverkan, vilket 
förutsätter motsvarande organisationsstruktur i Rättvik. 

Det utredningsdirektiv som gavs respektive förvaltning i Leksand och Rättvik 
bestod av fyra delområden: 

 Inrätta skolchef, enligt skollag.  
 Översyn av ekonomi, lokaler, budgetprocess och dialog. 
 Översyn av utökat samarbete - AME/Integration, underlag klart för 
beslut i nämnden, april 2021 
 Översyn av avtal och reglemente, underlag klart för beslut i nämnden, 
april 2021 

 
Den utredning som presenterades på vuxenutbildningsnämnden, 2021-04-14, 
§ 12, omfattar de inte de två första punkterna eftersom dessa redovisades för 
nämnden separat.  

Utredningen presenterades för kännedom för Allmänna utskottet 2021-08-16, 
§ 78. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
En gemensam nämnd har varit framgångsrik för två mindre kommuner med 
begränsade resurser. Det har möjliggjort att kunna erbjuda en bred 
vuxenutbildning. En gemensam nämnd ger också politiskt utrymme för 
vuxenutbildningsfrågor.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(4) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 
  

Utbildningsutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Den övergripande samhällsutvecklingen i riket i allmänhet, och våra 
kommuner i synnerhet, tillsammans med förändringar inom lagstiftning och 
andra myndigheters uppdrag talar för att utveckla samarbetet. Utifrån 
Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag behöver kommunerna vara 
förberedda på att utföra tjänster inom det arbetsmarknadspolitiska området.  

Om arbetsmarknadsenheterna är en del av den gemensamma nämnden kan 
de via gemensamma insatser tillsammans med fler aktörer ge 
kommunmedborgarna tillgång till fler alternativ på vägen till egen 
försörjning, samtidigt som konsulenterna får en större verktygslåda.  

Inom integrationsenheterna kan en utökad samverkan ge ökad flexibilitet vid 
tillfälliga toppar. 

Arbetsmarknad och integration utgör en strategiskt viktig komponent till 
många av kommunens olika ansvarsområden och uppdrag. Av denna 
anledning behöver det säkerställas via avtal, reglemente och 
delegeringsordning hur de båda kommunerna ska kunna utöva styrning och 
ledning av verksamheten utifrån den politiska nivån. Den utökade nämnden 
är en utförare på respektive kommunfullmäktiges uppdrag, vilket kan bli för 
otympligt för en smidig styrning. 

För att kunna balansera mellan kommunernas behov av att behålla viss 
rådighet och verksamhetens samordnade förutsättningar för utförande, är det 
viktigt att styrningen bygger en god samverkansmodell. I utredningen 
påpekas bl.a. vikten av tydligare återrapporteringskanaler och tydlig 
samverkansstruktur via t.ex. partssammansatta beredningsgrupper, se förslag 
3. 

Ytterligare tänkbara upplägg kan vara att posterna ordförande och vice 
ordförande, vilka årligen roterar mellan de båda kommunerna, även ska sitta 
i respektive kommuns kommunstyrelser för att säkerställa en kanal till den 
politiska nivån inom respektive kommun. Likaså är det tänkbart att den 
person som kommer att vara chef för verksamheten också ska ingå i 
respektive kommuns kommunledningsgrupp för att garantera samverkan på 
förvaltningsnivå.  

Det är av största vikt att både politiken och tjänstemannasidan, i båda 
kommunerna, i allra högsta grad ska vara delaktiga i formandet och 
framtagandet av styrdokumenten för den utökade nämnden. 

För att inte tappa alltför mycket tid, bl.a. inför det att Arbetsförmedlingens 
nya uppdrag träder i kraft under 2022, behöver våra kommuner stå beredda 
så snart som möjligt. Alternativet att utifrån budgetskäl avvakta med 
sammanslagning till januari 2023, innebär att alltför mycket tid skulle gå 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(4) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 
  

Utbildningsutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

förlorad. Dock bör höjd tas för att det av olika omständigheter först kan bli 
aktuellt med en utvidgning till 2023. Att genomföra utvidgningen till juli 
2022, vilket passar vuxenutbildningens verksamhetsår bäst, skapar visst 
merarbete i och med ett brutet räkenskapsår gällande dessa verksamheter för 
ekonomiavdelningarna. I den dialog som förts med respektive kommuns 
ekonomer bedömer de att det ska fungera, speciellt om de redan vid 
budgetårets start planerar för en kommande sammanslagning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 
Leksand-Rättvik Utbildningsutskottet 2021-09-07 
Protokoll Gemensam nämnd för vuxenutbildningen i Leksand-Rättvik 2021-
04-15, § 12 
Utredning Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden Leksand-
Rättvik 
Bildspel PP Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 
 
Utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Uttrycka att Leksands kommun ställer sig positiv till att gå vidare 
med att ta fram underlag för att utöka den gemensamma 
vuxenutbildningsnämnden mellan Leksands och Rättviks kommuner 
med AME och integration. Även nämnden för arbetslöshet innefattas 
av förslaget. 
 

2. Uppdra åt förvaltningen att 
- i samverkan med förvaltningen i Rättviks kommun, ta fram 

förslag på nytt avtal, reglemente, budget, hur sekretessfrågorna 
ska lösas och tidsplan för huvudmannaskapsövergång för 
berörda.  

- tillse att rutiner för återkommande beslut i nämnden, såsom 
budget, och rapportering från nämnden till respektive avtalspart 
framgår av bilaga till avtalet. 

- tillse att revisionens rekommendationer i rapporten "2021/191 
Revisionsrapport - Granskning av gemensam nämnd inom 
vuxenutbildningen" omhändertas i rutinerna för nämnden. 

 
3. Inriktningen är att utökningen genomförs fr.o.m. 2022-07-01 

Beslutet skickas till 
Carin Fredlin, sektorchef, Utbildningssektorn, Leksand 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(4) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 
  

Utbildningsutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Magnus Körberg, rektor, vuxenutbildningen Leksand-Rättvik 
David Ytfeldt, enhetschef, AME/integration, Leksand 
Mikael Sjöström, verksamhetsekonom, Leksand 
Joel Johansson, verksamhetsutvecklare, Leksand
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-09-13 

Referens 
Dnr 2021/801    

Utbildningssektorn 
Joel Johansson, 0247-80207 
joel.johansson@leksand.se 

 
 

 
 

 

Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämn-
den Leksand/Rättvik 

Beskrivning av ärendet 
Vid sammanträdet för gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-Rätt-
vik 2020-09-22, § 19, beslutades att en översyn av den gemensamma vuxen-
utbildningsnämnden skulle uppdras respektive kommuns förvaltning. Detta 
med anledning av att Leksands kommun nyligen genomfört en samlokalise-
ring av vuxenutbildningen Leksand-Rättvik och enheten för AME och integra-
tion. Från verksamhetens sida i Leksand såg man möjligheter till stora syner-
gieffekter genom en djupare organisatorisk samverkan, vilket förutsätter 
motsvarande organisationsstruktur i Rättvik. 

Det utredningsdirektiv som gavs respektive förvaltning i Leksand och Rättvik 
bestod av fyra delområden: 

 Inrätta skolchef, enligt skollag.  
 Översyn av ekonomi, lokaler, budgetprocess och dialog. 
 Översyn av utökat samarbete - AME/Integration, underlag klart för 
beslut i nämnden, april 2021 
 Översyn av avtal och reglemente, underlag klart för beslut i nämnden, 
april 2021 

 
Den utredning som presenterades på vuxenutbildningsnämnden, 2021-04-
14, § 12, omfattar de inte de två första punkterna eftersom dessa redovisa-
des för nämnden separat.  

Utredningen presenterades för kännedom för Allmänna utskottet 2021-08-
16, § 78. 

Förvaltningens bedömning 
En gemensam nämnd har varit framgångsrik för två mindre kommuner med 
begränsade resurser. Det har möjliggjort att kunna erbjuda en bred vuxenut-
bildning. En gemensam nämnd ger också politiskt utrymme för vuxenutbild-
ningsfrågor.  

Den övergripande samhällsutvecklingen i riket i allmänhet, och våra kommu-
ner i synnerhet, tillsammans med förändringar inom lagstiftning och andra 
myndigheters uppdrag talar för att utveckla samarbetet. Utifrån Arbetsför-
medlingens förändrade uppdrag behöver kommunerna vara förberedda på 
att utföra tjänster inom det arbetsmarknadspolitiska området.  

Om arbetsmarknadsenheterna är en del av den gemensamma nämnden kan 
de via gemensamma insatser tillsammans med fler aktörer ge kommunmed-
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Leksands kommun 

Datum 
2021-09-13 
 

Referens 
Dnr 2021/801 

Sida 
2(3) 

borgarna tillgång till fler alternativ på vägen till egen försörjning, samtidigt 
som konsulenterna får en större verktygslåda.  

Inom integrationsenheterna kan en utökad samverkan ge ökad flexibilitet vid 
tillfälliga toppar. 

Arbetsmarknad och integration utgör en strategiskt viktig komponent till 
många av kommunens olika ansvarsområden och uppdrag. Av denna anled-
ning behöver det säkerställas via avtal, reglemente och delegeringsordning 
hur de båda kommunerna ska kunna utöva styrning och ledning av verksam-
heten utifrån den politiska nivån. Den utökade nämnden är en utförare på 
respektive kommunfullmäktiges uppdrag, vilket kan bli för otympligt för en 
smidig styrning. 

För att kunna balansera mellan kommunernas behov av att behålla viss rå-
dighet och verksamhetens samordnade förutsättningar för utförande, är det 
viktigt att styrningen bygger en god samverkansmodell. I utredningen påpe-
kas bl.a. vikten av tydligare återrapporteringskanaler och tydlig samverkans-
struktur via t.ex. partssammansatta beredningsgrupper, se förslag 3. 

Ytterligare tänkbara upplägg kan vara att posterna ordförande och vice ord-
förande, vilka årligen roterar mellan de båda kommunerna, även ska sitta i 
respektive kommuns kommunstyrelser för att säkerställa en kanal till den po-
litiska nivån inom respektive kommun. Likaså är det tänkbart att den person 
som kommer att vara chef för verksamheten också ska ingå i respektive kom-
muns kommunledningsgrupp för att garantera samverkan på förvalt-
ningsnivå.  

Det är av största vikt att både politiken och tjänstemannasidan, i båda kom-
munerna, i allra högsta grad ska vara delaktiga i formandet och framtagandet 
av styrdokumenten för den utökade nämnden. 

För att inte tappa alltför mycket tid, bl.a. inför det att Arbetsförmedlingens 
nya uppdrag träder i kraft under 2022, behöver våra kommuner stå beredda 
så snart som möjligt. Alternativet att utifrån budgetskäl avvakta med sam-
manslagning till januari 2023, innebär att alltför mycket tid skulle gå förlorad. 
Dock bör höjd tas för att det av olika omständigheter först kan bli aktuellt 
med en utvidgning till 2023. Att genomföra utvidgningen till juli 2022, vilket 
passar vuxenutbildningens verksamhetsår bäst, skapar visst merarbete i och 
med ett brutet räkenskapsår gällande dessa verksamheter för ekonomiavdel-
ningarna. I den dialog som förts med respektive kommuns ekonomer bedö-
mer de att det ska fungera, speciellt om de redan vid budgetårets start pla-
nerar för en kommande sammanslagning. 

Finansiering 
Finansiering behandlas i nästa steg om inriktningsbeslutet att utöka den 
gemensamma nämnden med AME och integration fattas.  
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Leksands kommun 

Datum 
2021-09-13 
 

Referens 
Dnr 2021/801 

Sida 
3(3) 

Samverkan med fackliga organisationer 
Samverkan med fackliga organisationer inför ändrad organisation och hu-
vudmannaskap behandlas i nästa steg om inriktningsbeslutet att utöka den 
gemensamma nämnden med AME och integration fattas.  

Förslag till beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Uttrycka att Leksands kommun ställer sig positiv till att gå vidare 
med att ta fram underlag för att utöka den gemensamma vuxenut-
bildningsnämnden mellan Leksands och Rättviks kommuner med 
AME och integration. Även nämnden för arbetslöshet innefattas av 
förslaget. 
 

2. Uppdra åt förvaltningen att 
- i samverkan med förvaltningen i Rättviks kommun, ta fram förslag 

på nytt avtal, reglemente, budget, hur sekretessfrågorna ska lösas 
och tidsplan för huvudmannaskapsövergång för berörda.  

- tillse att rutiner för återkommande beslut i nämnden, såsom bud-
get, och rapportering från nämnden till respektive avtalspart 
framgår av bilaga till avtalet. 

- tillse att revisionens rekommendationer i rapporten "2021/191 
Revisionsrapport - Granskning av gemensam nämnd inom vuxen-
utbildningen" omhändertas i rutinerna för nämnden. 

 
3. Inriktningen är att utökningen genomförs fr.o.m. 2022-01-01 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 
Leksand-Rättvik Utbildningsutskottet 2021-09-07 

Protokoll Gemensam nämnd för vuxenutbildningen i Leksand-Rättvik 2021-
04-15, § 12 

Utredning Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden Lek-
sand-Rättvik 

Bildspel PP Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 

Slutligt beslut skickas till 
Carin Fredlin, sektorchef, Utbildningssektorn, Leksand 

Magnus Körberg, rektor, vuxenutbildningen Leksand-Rättvik 

David Ytfeldt, enhetschef, AME/integration, Leksand 

Mikael Sjöström, verksamhetsekonom, Leksand 

Joel Johansson, verksamhetsutvecklare, Leksand

16



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-06 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 86 Dnr 2020/1267 

Miljövårdsprojekt Limån - samarbetsprojekt för fria 
vandringsvägar Siljansöring 
Den 25 januari 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om att ställa sig positiv 
till miljövårdsprojektet Limån vars syfte är att skapa fria vandringsvägar för 
Siljansöringen. Kommunstyrelsen uppdrog samtidigt till sektorchefen för 
sektor samhällsutveckling att förhandla med Dala Energi AB och berörda 
myndigheter, intresseorganisationer och fastighetsägare samt återkomma 
med underlag för vidare beslut i frågan. 
Projekt Limån, som representeras av tre ideella fiskevårdsföreningar (fvof), 
älvräddarna, länsstyrelsen, markägare samt boende i kommunen, har uttryckt 
önskemål om att Leksands kommun engagerar sig i projektet, men inte med 
bidrag, utan som huvudman under den tid som utrivning av de kraftverk som 
ska utrivas i projektet sker.  
Huvudmannaskapet innebär att Leksands kommun handlägger 
ansökningsprocessen till mark- och miljödomstolen tillsammans med 
länsstyrelsen. Kommunens uppgift är att ansvara för domstolsprocessen fram 
tills dess att utrivning och återställande är klara och godkända, samt att 
ansöka och sköta hanteringen av de bidrag (vattendomspengar) som söks hos 
länsstyrelsen. 
Dala Energi AB ansvarar för driften och äger de kraftverk som omfattas, och 
kommer att så göra fram till nedstängning. Ägandet övergår efter projektet 
till privata fastighetsägare. Ägarövergången hanteras och bekostas av Dala 
Energi AB. 
Bakgrund 
Limån med biflöden är ett av de största och viktigaste vattendragen som 
mynnar i Siljan. Av de vattendrag som en gång höll lekvandrande 
fiskbestånd i sjösystemet är idag 85 % ej fungerande med anledning av 
vattenkraftverk, äldre flottningsdammar eller andra vandringshinder. 
Dessa vattendrag är oerhört viktiga för den lilla stam av Siljansöring som 
finns kvar för att den ska kunna överleva och utvecklas långsiktigt. 
Vandringshindren i Limån i form av dammar högre upp i systemet vid Ejen 
och Brasjön kommer att rivas ut av Fortum kommande år. Det innebär att om 
Dala Energis båda kraftverk i Limån rivs ut, kommer fri vandringsväg för 
bland annat Siljansöringen upp i Limån från Siljan bli ett faktum. 
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Riskbedömning 
Planerade åtgärder ligger helt i linje med Leksands miljömål likaså med de 
regionala och statliga miljömålen. 
Projektet kostnadsberäknades 2018 till 4 mkr och i budget finns 4,5 mkr.  
Ägarskapet av de båda verkens fastighet övergår efter slutfört projekt till 
närliggande fastigheter. Avtal med dessa ska tecknas innan kommunen åtar 
sig huvudmannaskapet för projektet. 
Ett förslag på samverkansavtal har tagits fram för parterna där även en 
riskklausul tagits med om fördelning av de kostnader som i nuläget inte är 
kända men som i värsta fall skulle kunna uppkomma i samband med 
domstolsförhandlingen. 
I övrigt finansieras arbetet dels av vattendomspengar som ska gå till 
fiskeåtgärder för att gynna bland annat Siljansöringen och dels av Siljansnäs 
fvof, Leksand-Insjöns fvof, Siljan södra fvof, Dala Energi samt 
naturskyddsföreningens Bra miljövalfond. Kommunens del är att inom 
ramen för huvudmannaskapet för projektet ansvara för domstolsprocessen 
fram till att utrivning och återställande är klara och godkända samt ansöka 
och sköta hanteringen av bidragen som söks hos länsstyrelsen. 
Oförutsedda kostnader som skulle kunna uppstå är eventuella i dagsläget 
okända krav från domstolen och eventuellt ersättningsyrkande från 
fastighetsägare berörda av projektet, vilka bedöms vara få och risken därmed 
låg. 
För att ta höjd för risken föreslår det i avtalet att processen kan avbrytas om 
de extra kostnaderna bedöms överstiga 1 miljon kronor. 
Upp till en miljon fördelas kostnaderna mellan Dala Energi 15 %, De tre fvof 
42,5 % med ett tak på 100 000 kr och Leksands kommun med resterande 
summa med ett tak på 600 000 kr. 
Vid avbruten process fördelas kostnaderna lika d.v.s 33 % var. 
 
Sektorns bedömning 
Åtgärder för att återskapa fria vandringsvägar för Siljansöringen ligger med i 
kommunens miljömål, naturvårdsplanen. 
Att kommunen nu får stor draghjälp att restaurera Limån, dels genom de 
utrivningar av dammar som Fortum genomför, dels från de ideella 
fiskevårdsområdesföreningarna och länsstyrelsen är unikt och oerhört 
positivt. 
Finansiering av utrivningen av kraftverken sker av tre 
fiskevårdsområdesföreningar, Dala Energi samt via fonden Bra miljöval.  
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Kommunen tar tillsammans med Dala Energi på sig huvudmannaskapet för 
projektet och utrivningen av befintliga dammar. Efter utrivning övergår 
ägandet av aktuella fastigheter inklusive eventuella kulturlämningar till 
fastighetsägare i området som sagt sig vara villiga att köpa denna mark från 
kommunen. 
Tidsplanen för projektet är start 2021 och om Mark- och miljödomstolen 
medger utrivning av kraftverken så beräknas detta praktiska arbete kunna 
genomföras under 2022 alternativt 2023. 
 
Finansiering 
Finansieringen avser totalt 4 100 000 kr exklusive moms för att genomföra 
tillståndsprövning, projektering och entreprenadarbeten. 
 
Dala Energi finansierar projektet med 1 000 000 kr exklusive moms. Dala 
Energi bekostar även lantmäteriförrättningar i samband med avstyckning av 
Björken 153:2*. 
 
Fiskevårdsföreningarna finansierar projektet med 150 000 kr.  
Naturskyddsföreningen genom Bra Miljövalsfonden finansierar projektet 
med 1 250 000 kr.  
 
Leksands kommun står som huvudman för projektet och bidrar med arbetstid 
i processen samt ansöker och handhar bidrag från Siljans 
vattenrestaureringsfond på 1 700 000 kr. 
 

Allmänna utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Kommunen tar på sig huvudmannaskapet för projektet med utrivning 

av kraftverken i samarbete med Dala Energi AB. 
2. Kommunen ansöker om 1,7 mkr i bidrag från Länsstyrelsen, fonden 

för vattenrestaurering Siljan. 
3. Kommunen tar inte på sig någon finansiering utöver arbetsinsats på 

tjänstemannasidan utöver punkt 6. 
4. Arbetet upphandlas till ett fast pris. 
5. Leksands kommun går in med en garanti på ett maxbelopp 600 000 

kr utifall oförutsedda övriga kostnader skulle dyka upp i processen. 
6. Projektansvarig på kommunen blir samhällsutvecklingschef Åke 

Sjöberg. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsbyggnad, Åke Sjöberg
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Miljövårdsprojekt Limån- samarbetsprojekt för fria 
vandringsvägar Siljansöring. Kompletterat 
tjänsteutlåtande. 

Beskrivning av ärendet 
Den 25 januari 2021 fattade Kommunstyrelsen beslut om att ställa sig positiv 
till miljövårdsprojektet Limån vars syfte är att skapa fria vandringsvägar för 
Siljansöringen. Kommunstyrelsen uppdrog samtidigt till sektorchefen för 
sektor Samhällsutveckling att förhandla med att förhandla med Dala Energi 
AB och berörda myndigheter, intresseorganisationer och fastighetsägare 
samt återkomma med underlag för vidare beslut i frågan. 
 
Projekt Limån, som representeras av tre ideella fiskevårdsföreningar (fvof), 
älvräddarna, länsstyrelsen, markägare samt boende i kommunen, har uttryckt 
önskemål om att Leksands kommun engagerar sig i projektet men ej med 
bidrag utan som huvudman för projektet under den tid som utrivning av de 
kraftverk som ska utrivas i projektet sker.  
Huvudmannaskapet innebär att Leksands kommun handlägger 
ansökningsprocessen till mark- och miljödomstolen tillsammans med 
länsstyrelsen. Kommunens uppgift är att ansvara för domstolsprocessen fram 
tills dess att utrivning och återställan är klar och godkänd, samt att ansöka 
och sköta hanteringen av de bidrag (vattendomspengar) som söks hos 
länsstyrelsen. 
Dala Energi AB ansvarar för driften och äger de kraftverk som omfattas, och 
kommer att så göra fram till nedstängning. Ägandet övergår efter projektet 
till privata fastighetsägare. Ägarövergången hanteras och bekostas av Dala 
Energi AB. 
 
Bakgrund 
Limån med biflöden är ett av de största och viktigaste vattendragen som 
mynnar i Siljan. Av de vattendrag som en gång höll lekvandrande 
fiskbestånd i sjösystemet är idag 85 % ej fungerande med anledning av 
vattenkraftverk, äldre flottningsdammar eller andra vandringshinder. 
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Dessa vattendrag är oerhört viktiga för den lilla stam av Siljansöring som 
finns kvar för att den ska kunna överleva och utvecklas långsiktigt. 
Vandringshindren i Limån i form av dammar högre upp i systemet vid Ejen 
och Brasjön kommer att rivas ut av Fortum kommande år. Det innebär att om 
Dala Energis båda kraftverk i Limån rivs ut, kommer fri vandringsväg för 
bland annat Siljansöringen upp i Limån från Siljan bli ett faktum. 
 
Riskbedömning 
Planerade åtgärder ligger helt i linje med Leksands miljömål likaså med de 
regionala och statliga miljömålen. 
Projektet kostnadsberäknades 2018 till till 4 mkr och i budget finns 4,5 mkr.  
Ägarskapet av de båda verkens fastighet övergår efter slutfört projekt till 
närliggande fastigheter. Avtal med dessa ska tecknas innan kommunen åtar 
sig huvudmannaskapet för projektet. 
Ett förslag på samverkansavtal har tagits fram för parterna där även en 
riskklausul tagits med om fördelning av de kostnader som i nuläget inte är 
kända men som i värsta fall skulle kunna uppkomma i samband med 
domstolsförhandlingen. 
I övrigt finansieras arbetet dels av vattendomspengar som ska gå till 
fiskeåtgärder för att gynna bland annat Siljansöringen och dels av Siljansnäs 
fvof, Leksand-Insjöns fvof, Siljan södra fvof, Dala Energi samt 
naturskyddsföreningens Bra miljövalfond. Kommunens del är att inom 
ramen för huvudmannaskapet för projektet ansvara för domstolsprocessen 
fram till att utrivning och återställan är klar och godkänd samt ansöka och 
sköta hanteringen av bidragen som söks hos länsstyrelsen. 
Oförutsedda kostnader som skulle kunna uppstå är eventuella i dagsläget 
okända krav från domstolen och eventuellt ersättningsyrkande från 
fastighetsägare berörda av projektet, vilka bedöms vara få och risken därmed 
låg. 
För att ta höjd för risken föreslår det i avtalet att processen kan avbrytas om 
de extra kostnaderna bedöms överstiga 1 miljon kronor. 
Upp till en miljon fördelas kostnaderna mellan Dala Energi 15 %, De tre fvof 
42,5 % med ett tak på 100 000 kr och Leksands kommun med resterande 
summa med ett tak på 600 000 kr. 
Vid avbruten process fördelas kostnaderna lika dvs 33 % var. 
 
Sektorns bedömning 
Åtgärder för att återskapa fria vandringsvägar för Siljansöringen ligger med i 
kommunens miljömål, naturvårdsplanen. 
Att kommunen nu får stor draghjälp att restaurera Limån, dels genom de 
utrivningar av dammar som Fortum genomför, dels från de ideella 
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fiskevårdsområdesföreningarna och länsstyrelsen är unikt och oerhört 
positivt. 
Finansiering av utrivningen av kraftverken sker av tre 
fiskevårdsområdesföreningar, Dala Energi samt via fonden Bra miljöval.  
Kommunen tar tillsammans med Dala Energi på sig huvudmannaskapet för 
projektet och utrivningen av befintliga dammar. Efter utrivning övergår 
ägandet av aktuella fastigheter inklusive eventuella kulturlämningar till 
fastighetsägare i området som sagt sig vara villiga att köpa denna mark från 
kommunen. 
Tidsplanen för projektet är start 2021 och om Mark- och miljödomstolen 
medger utrivning av kraftverken så beräknas detta praktiska arbetet kunna 
genomföras under 2022 alternativt 2023. 
 
Finansiering 
Finansieringen avser totalt 4 100 000 kr exklusive moms för att genomföra 
tillståndsprövning, projektering och entreprenadarbeten. 
 
Dala Energi finansierar projektet med 1 000 000 kr exklusive moms. Dala 
Energi bekostar även lantmäteriförrättningar i samband med avstyckning av 
Björken 153:2*. 
 
Fiskevårdsföreningarna finansierar projektet med 150 000 kr.  
Naturskyddsföreningen genom Bra Miljövalsfonden finansierar projektet 
med 1250000 kr.  
 
Leksands kommun står som huvudman för projektet och bidrar med arbetstid 
i processen samt ansöker och handhar bidrag från Siljans 
vattenrestaureringsfond på 1 700 000 kr. 
 
 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunen tar på sig huvudmannaskapet för projektet med utrivning 
av kraftverken i samarbete med Dala Energi AB. 

2. Kommunen ansöker om 1,7 mkr i bidrag från Länsstyrelsen, fonden 
för vattenrestaurering Siljan. 

3. Kommunen tar inte på sig någon finansiering utöver arbetsinsats på 
tjänstemannasidan utöver punkt 6. 

4. Arbetet upphandlas till ett fast pris. 
5. Leksands kommun går in med en garanti på ett maxbelopp 600 000 

kr utifall oförutsedda övriga kostnader skulle dyka upp i processen. 
6. Projektansvarig på kommunen blir samhällsutvecklingschef Åke 

Sjöberg. 
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Åke Sjöberg  
Samhällsutvecklingschef 
 
Leksands kommun
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§ 133 Dnr 2021/5 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2021 - 
IFO 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som 
avser bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 
9 § LSS och har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige 
enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen samt 28 § LSS.   
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut 
som inte verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse 
ärenden där verkställighet påbörjats men av någon anledning 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.   
För 2 kvartalet 2021 finns 1 ej verkställda beslut att rapportera.   
Ärende 1 – pojke -11  
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)  
Datum för gynnande beslut: 2021-03-21  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-08-02  

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Sida 1(1) 
TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum   Referens  
  2021-08-02 Dnr 2021/5         

Gunilla Andersson 
0247-80440 
gunilla.andersson1@leksand.se  
 
    
 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2021 – individ- 
och familjeomsorgen   
Beskrivning av ärendet  
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.   
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte verkställts 
på nytt inom tre månader.  
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.   
För 2 kvartalet 2021 finns 1 ej verkställda beslut att rapportera.   
Ärende 1 – pojke -11  
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen)  
Datum för gynnande beslut: 2021-03-21  
Förslag till beslut  

1. Godkänna rapporteringen.  

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken  
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-08-02  

Slutligt beslut expedieras (skickas) till  
Socialchef Ulrika Gärdsback  
Avd-chef Katja Vestling  
Socialsekreterare Gunilla Andersson    
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§ 57 Dnr 2021/924 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 elevhälsans 
medicinska insatser - grundskolan 

Beskrivning av ärendet 
Enligt patienssäkerhetslagen (2010:659) ska patientsäkerhetsberättelse 
sammanställas och redovisas för vårdgivaren senast 1 mars varje år, av vilket 
det ska framgå: 

 Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 

 Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten 

 Vilka resultat som har uppnåtts 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Den övergripande bedömningen är att patientsäkerheten och kvalitén inom 
elevhälsans medicinska insatser under 2020 varit tillfyllest. Under året 
uppstod vissa fördröjningar gällande vaccinationer och hälsokontroller, vilka 
delvis avhjälptes med ökad bemanning.  
 

 Ingen avvikelse har medfört någon allvarlig vårdskada. 
 Alla rapporterade händelser kan härledas till brister i 

journaldokumentation eller hantering av journaler. En rutin som 
omfattar journaldokumentation vid skolbyte har införts och har 
inneburit ett systematiskt arbetssätt som upptäcker bristerna. Rutinen 
har medfört att fler avvikelser av uteblivna hälsokontroller och 
vaccinationer upptäcks.  

 Avvikelserapporterna uteblivna vaccinationer har medfört ett tillägg i 
rutinen vid vaccination när det gäller vaccinations ordinationen i 
PMO. Behov av att fortsätta se över journaldokumentationen i arbetet 
att kvalitetssäkringen PMO. 

 Utrustning: kylskåpens placering och standard måste ses över.                                      
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Prioriteringar 2020 
Åtgärder som genomförts för att kvalitetssäkra och förbättra 
patientsäkerhetsarbetet  
       
- Fortlöpande kvalitetsarbete av dokumentationen i elevhälsojournalen 

PMO.  
- Regelbundna, obligatoriska skolsköterskemöten har genomförts varannan 

till var tredje vecka. Mötena är till för att informera, upprätthålla, 
utveckla och kvalitetssäkra elevhälsans medicinska insatser. 

- Ny rutin gällande vaccination. Rutinen gäller vaccinationsordination i 
PMO. 

- Egenkontroller gällande läkemedel och lokaler har genomförts.  
- Verksamhetsberättelse har skrivits av skolsköterskan på respektive skola. 

I samband med dokumentationen har antalet hälsobesök och givna 
vaccinationer kvalitetssäkras. 

- Genomgång av delegationer gällande läkemedelslista i basapoteket samt 
de generella direktiven vid överkänslighetsreaktioner från Dalarnas 
läkemedelskommitté.   

- Ny skolläkare anställdes på höstterminen 2020.   
- Medicinsk ledningsansvarig skolsköterska deltar i Dalarnas nätverk för 

MLA.  
- Verksamhetschefen för elevhälsan har för det mesta deltagit i 

skolsköterskemöten. 
- Införande av e-enkäten ELSA höstterminen år 2020. 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande 2021-08-23 
2. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser i 

grundskola och gymnasiet år 2020 
 

Utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2020 
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Leksands kommun 210615 
Elevhälsans medicinska insatser, EMI 
Britt Gidlöf, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 
 
 
 
Ärende 
 
Patiensäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska insatser i grundskolan och 
gymnasieskolan år 2020. På grund av hög arbetsbelastning och pågående pandemi har 
berättelsen blivit försenad. 
 
 
Elevhälsans medicinska insats EMI är en del av skolan samtidigt som den är en del av hälso- 
och sjukvården och omfattas av hälso- och sjukvårdens lagar. Den medicinska delen av 
elevhälsan skiljer sig från den övriga elevhälsan genom att den är en egen verksamhetsgren. 
Den medicinska delen har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som tillsynsmyndighet. 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 kap 3§10 ska en patientsäkerhetsberättelse årligen 
sammanställas och redovisas för vårdgivaren. Patiensäkerhetsberättelsen ska öppet och tydligt 
redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Nedan 
sammanfattas patientsäkerhetsarbetet för den hälso-och sjukvård som bedrivits inom 
elevhälsans medicinska insats (EMI) under år 2020. 
 
Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 
 

 Vårdgivare är Utskottet för lärande och stöd i Leksands kommun och har det yttersta 
ansvaret för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom elevhälsans medicinska 
insatser i Leksands kommuns skolor samt utser verksamhetschef för elevhälsan. 

 Verksamhetschefen ska enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvara för att elevhälsans 
medicinska insatser tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet samt är 
kostnadseffektiv.                                                      

  Verksamhetschefen har delegerat medicinska uppgifter till MLA, medicinsk 
ledningsansvarig skolsköterska. MLA har ansvar för att rutiner finns för 
patientsäkerhetsarbete, avvikelsehantering och anmälan enligt Lex-Maria samt årligen 
skriva patientsäkerhetsberättelse. Verksamhetschef för elevhälsans medicinska 
insatser är grundskolechef Annica Sandy-Hedin. MLA är skolsköterskan Britt Gidlöf. 

 Skolsköterskor och skolläkare har som legitimerad personal ett yrkesansvar att arbetet 
utförs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och bidra till att hög patientsäkerhet 
upprätthålls. De ska vara förtrogna med lagar, föreskrifter, rutiner samt rapportera 
avvikelser och risker.  
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Övergripande mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet 
 
Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet enligt SFS 2010:659, 3 kap 1 §. Kvaliteten i 
verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Den som bedriver 
verksamhet ska enligt 5 kap. SOSFS 2011:9 fortlöpande utöva egenkontroll.  Egenkontroll 
är en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av de 
processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. 
 
Elevhälsans medicinska insatser ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande och bidra 
till en skolmiljö som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa. Skolsköterskan har ett 
särskilt ansvar att erbjuda hälsobesök, genomföra vaccinationer enligt det nationella 
programmet, bevaka vaccinationstäckning samt erbjuda enklare sjukvårdsinsatser. Arbetet 
med att systematisera och utveckla patientsäkerhetsarbetet inom elevhälsans medicinska del 
pågår kontinuerligt, för detta krävs en ständig dialog och fortbildning kring patientsäkerhet 
och kvalitetsfrågor.  Journalhantering, dokumentation och adekvat utrustning i 
ändamålsenliga lokaler är viktiga områden att ha i fokus. Riktlinjer och rutiner för elevarbetet 
utarbetas, revideras och uppdateras kontinuerligt för att hålla hög kvalité och patientsäkert. 
 

 Egenkontroller av lokaler, utrustning, läkemedelshantering och kvalitetssäkrar 
journaldokumentationen av hälsobesöken och vaccinationerna vid varje läsårs slut.  

 Verksamhetsberättelse för varje skola skrivs där resultatet av egenkontrollen 
redovisas.  

 Avvikelserapport skrivs när en negativ händelse inträffat som kan leda till vårdskador.  
 Åtgärder som genomförts för att kvalitetssäkra och förbättra patientsäkerheten                

 
Egenkontroller  

 Lokaler och utrustning läsåret 19/20.Vid egenkontroll av lokaler på Tällberg, Ullvi 
och Gärde skola saknades adekvat utrustade lokaler för elevhälsans medicinska 
insatser. Det innebär att inga läkemedel eller pappersjournaler finns tillgängliga på 
dessa skolor. Lokalerna delas med annan personal på skolorna. Tällberg och Ullvi 
skolas lokaler är iordningställda höstterminen år 2020. På Åkerö skola, låg och 
mellanstadiet, fungerade den tillfälliga lokalen inte tillfredställande då den delades 
med fritidsverksamheten på eftermiddagen. Den här lokalen var en tillfällig lösning 
under läsåret 19/20 pga skolsköterska för högstadiet arbetade på Åkerö skola. Under 
hösten år 2020 fick skolsköterskan på Åkerö skola ny lokal med rätt utrustning. 
Siljansnäs, Insjön och Sammilsdal skola samt Leksands Gymnasium har lokaler med 
rätt utrustning. 

 Läkemedel. Kontroll av läkemedelshanteringen är utförda enligt checklista utan 
anmärkning. 

 Journaldokumentationen kvalitetssäkras genom fastställda rutiner. 
 
 
Verksamhetsberättelse  
Hälsobesök: har genomförts med ELSA e-hälsoenkät i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 
som underlag på alla grundskolor. På Leksands Gymnasium genomfördes 88 st. hälsobesök 
årskurs 1under höstterminen år 2019. Vårterminen år 2020 präglades av Corona pandemin. 
Gymnasiet övergick till distansundervisning. Arbete med hälsobesök övergick till att stötta 
alla elever i den tuffa situationen som uppstod och att fysiskt finnas på plats. 
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Vaccinationer: har genomförts enligt våra riktlinjer och rutiner. Vid klassvaccinering tjänstgör 
två skolsköterskor.  
 
Avvikelserapportering 
 
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och 
SOSFS 7 kap. 2 § p 5 Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög 
patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren rapportera 
risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra 
vårdskador. 
 
 All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att rapportera risker, tillbud, avvikelser och 
vårdskador. Detta genom egenkontroller och avvikelserapportering. I arbetet med 
avvikelserapportering och händelseanalyser finns rutiner för utredning, åtgärd och uppföljning 
av inträffade händelser och tillbud. Att anmäla fel, brister och avvikelser är ett led i att 
förbättra och utveckla verksamheten.  Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska avgör vilka 
avvikelser/negativa händelser som behöver ha återkoppling till verksamheten och om 
avvikelsen är av den arten att den ska anmälas enligt Lex Maria till Socialstyrelsen. 
Under år 2020 har 33 avvikelserapporter skrivits. Rapporterna berör fem olika områden. 
Journalhantering/PMO, fördröjd/felaktig vaccination, fördröjd/uteblivna hälsokontroll, 
hälsobesök eller uppföljning, extern journalhantering samt utrustning. 
 
Områden                                                 Antal                                Allvarlighetsgrad 
Journalhantering/ PMO                           8                                        Måttlig, en betydande 
Fördröjd/felaktig vaccination                  3                                        Måttlig 
Fördröjd /utebliven hälsokontroll,                                                       
hälsobesök eller uppföljning                   17                                       Betydande 
Extern journalhantering                           3                                         Betydande  
Utrustning                                                2                                         Betydande 
Ingen Lex Maria-anmälan har gjorts under 2020 

 Journalhantering/PMO: bristfällig dokumentation vid givna vaccinationer. Bristfällig 
dokumentation av hälsobesök där tillväxtvärden och resultat av ryggkontroll ej 
dokumenterats. Dokumenterat tre hörselkontroller i text ej använt modulen 
hörselkontroll i PMO. Otillräcklig märkning av PMO journal när det gäller elev som 
är smittbärare av hepatit C. Papperskopia på BUP utredning som förvarats i felaktig 
elevmapp.  

 Fördröjd vaccination: tre vaccinationer som blivit fördröjda pga oklar rutin i samband 
med ordination och dokumentation av givna eller senarelagda vaccinationer. 

 Fördröjd /utebliven hälsokontroll/uppföljning: uteblivna hörselkontroller på sex 
elever, samtliga går på högstadiet. Ett hälsobesök i årkurs 4 har ej genomförts.  

 Extern journalhantering: tre elever som kommit till Sverige och som varit på 
hälsoundersökning inom primärvården har inte fått ordinerat vaccin. Orsaken till 
bristerna kan ses i kommunikationen mellan EMI och primärvården samt oklara 
riktlinjer mellan vårdinstanserna i samband med flyktingvågen år 2015–16. 

 Utrustning: vid tillfällig förvaring av vaccin i kylskåpet på Siljansnäs skolans 
skolsköterskeexpedition frös vaccinet. Kylskåpet på Sammilsdals skolans 
skolsköterskeexpedition larmade pga för hög temperatur under minst en vecka i 
augusti pga pärmar hade lagts på bänkskivan ovanför kylskåpet. 
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Resultat av riskanalys  
 
 SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 Vårdgivaren ska fortlöpande bedöma om det finns 
risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetenskvalitet. 

 Ingen avvikelse har medfört någon allvarlig vårdskada. 
 Alla rapporterade händelser kan härledas till brister i journaldokumentation eller 

hantering av journaler. En rutin som omfattar journaldokumentation vid skolbyte har 
införts och har inneburit ett systematiskt arbetssätt som upptäcker bristerna. Rutinen 
har medfört att fler avvikelser av uteblivna hälsokontroller och vaccinationer 
upptäcks.  

 Avvikelserapporterna uteblivna vaccinationer har medfört ett tillägg i rutinen vid 
vaccination när det gäller vaccinations ordinationen i PMO. Behov av att fortsätta se 
över journaldokumentationen i arbetet att kvalitetssäkringen PMO. 

 Utrustning: kylskåpens placering och standard måste ses över. 
                                          
 
Åtgärder som genomförts för att kvalitetssäkra och förbättra patientsäkerhetsarbetet  
       
- Fortlöpande kvalitetsarbete av dokumentationen i elevhälsojournalen PMO.  
- Regelbundna, obligatoriska skolsköterskemöten har genomförts varannan till var tredje 

vecka. Mötena är till för att informera, upprätthålla, utveckla och kvalitetssäkra 
elevhälsans medicinska insatser. 

- Ny rutin gällande vaccination. Rutinen gäller vaccinationsordination i PMO. 
- Egenkontroller gällande läkemedel och lokaler har genomförts.  
- Verksamhetsberättelse har skrivits av skolsköterskan på respektive skola. I samband med 

dokumentationen har antalet hälsobesök och givna vaccinationer kvalitetssäkras. 
- Genomgång av delegationer gällande läkemedelslista i basapoteket samt de generella 

direktiven vid överkänslighetsreaktioner från Dalarnas läkemedelskommitté.   
- Ny skolläkare anställdes på höstterminen 2020.   
- Medicinsk ledningsansvarig skolsköterska deltar i Dalarnas nätverk för MLA.  
- Verksamhetschefen för elevhälsan har för det mesta deltagit i skolsköterskemöten. 
- Införande av e-enkäten ELSA höstterminen år 2020. 

 
 
 
 
__________________ 
 
Medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska 
Britt Gidllöf 2021-06-23 
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Patiensäkerhetsberättelse  2020 elevhälsans 
medicinska insatser - grundskolan 

Beskrivning av ärendet 
Enligt patienssäkerhetslagen (2010:659) ska patientsäkerhetsberättelse 
sammanställas och redovisas för vårdgivaren senast 1 mars varje år, av vilket 
det ska framgå: 

 Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 

 Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten 

 Vilka resultat som har uppnåtts 

Sektorns/avdelningens bedömning 
 
Den övergripande bedömningen är att patientsäkerheten och kvalitén inom 
elevhälsans medicinska insatser under 2020 varit tillfyllest. Under året 
uppstod vissa fördröjningar gällande vaccinationer och hälsokontroller, vilka 
delvis avhjälptes med ökad bemanning.  
 

 Ingen avvikelse har medfört någon allvarlig vårdskada. 
 Alla rapporterade händelser kan härledas till brister i 

journaldokumentation eller hantering av journaler. En rutin som 
omfattar journaldokumentation vid skolbyte har införts och har 
inneburit ett systematiskt arbetssätt som upptäcker bristerna. Rutinen 
har medfört att fler avvikelser av uteblivna hälsokontroller och 
vaccinationer upptäcks.  

 Avvikelserapporterna uteblivna vaccinationer har medfört ett tillägg i 
rutinen vid vaccination när det gäller vaccinations ordinationen i 
PMO. Behov av att fortsätta se över journaldokumentationen i arbetet 
att kvalitetssäkringen PMO. 

 Utrustning: kylskåpens placering och standard måste ses över. 
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Prioriteringar 2020 
Åtgärder som genomförts för att kvalitetssäkra och förbättra 
patientsäkerhetsarbetet  
       
- Fortlöpande kvalitetsarbete av dokumentationen i elevhälsojournalen 

PMO.  
- Regelbundna, obligatoriska skolsköterskemöten har genomförts varannan 

till var tredje vecka. Mötena är till för att informera, upprätthålla, 
utveckla och kvalitetssäkra elevhälsans medicinska insatser. 

- Ny rutin gällande vaccination. Rutinen gäller vaccinationsordination i 
PMO. 

- Egenkontroller gällande läkemedel och lokaler har genomförts.  
- Verksamhetsberättelse har skrivits av skolsköterskan på respektive skola. 

I samband med dokumentationen har antalet hälsobesök och givna 
vaccinationer kvalitetssäkras. 

- Genomgång av delegationer gällande läkemedelslista i basapoteket samt 
de generella direktiven vid överkänslighetsreaktioner från Dalarnas 
läkemedelskommitté.   

- Ny skolläkare anställdes på höstterminen 2020.   
- Medicinsk ledningsansvarig skolsköterska deltar i Dalarnas nätverk för 

MLA.  
- Verksamhetschefen för elevhälsan har för det mesta deltagit i 

skolsköterskemöten. 
- Införande av e-enkäten ELSA höstterminen år 2020. 

 
 

Utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2020 
2. Anta förslag till mål och strategier för 2021 gällande 

patientsäkerhetsarbetet. 
 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
1. Tjänsteutlåtande 2021-08-23 
2. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser i 

grundskola och gymnasiet år 2020 
 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Sektorchef Carin Fredlin 
Grundskolechef Annica Sandy Hedin 
Medicinskt ansvarig skolsköterska Britt Gidlöf 
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Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021 

Beskrivning av ärendet 

Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. 
Beslut som fattas med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden. 
Härmed återrapporteras följande delegeringsbeslut: 
Sektorn för samhällsutveckling 

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare: 

 Delegeringsbeslut bostadsanpassning juli 2021 

 Delegeringsbeslut bostadsanpassning augusti 2021 
Delegeringsbeslut bygg juli-augusti 2021 

 Delegeringsbeslut miljö juni-augusti 2021 

 Delegeringsbeslut näringsliv juli-augusti 2021 

 Delegeringsbeslut mark och exploateringsingenjör september 2020-
augusti 2021 

 
Trafikärenden 

 Delegeringsbeslut trafik juli-augusti 2021 
 

Utbildningssektorn 
 Protokoll utbildningsutskottet 2021-09-07 

Sociala sektorn 
 Protokoll sociala utskottet 2021-08-24 

Utskotten 
 Delegeringsbeslut av allmänna utskottet enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2021-04-19 

 Delegeringsbeslut av allmänna utskottet enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2021-05-17 
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Leksands kommun 

Datum 
2021-09-10 
 

Referens 
Dnr 2021/23 

Sida 
2(2) 

 Delegeringsbeslut av allmänna utskottet enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2021-08-16 

 Delegeringsbeslut av allmänna utskottet enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2021-09-06 

Personalärenden 
 Personalärenden 2021-08-25-2021-09-13 

 
Kommunledning 
 
Verksamhetsstöd 

 Beslut om delvis avslag på begäran om utlämning av allmän handling – risk 
och sårbarhetsanalys daterat 2021-09-03. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
1. Protokoll och listor. 
 Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i 

protokoll och listor per den 27 september 2021. 

Slutligt beslut skickas till 
Administrativ service 
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