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Sammanträdesdatum
2019-08-26

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 75 Dnr 2019/825

Trafikstrategi för Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Trafikstrategin är en del av den översiktliga planeringen i Leksands 
kommun. Den har sin grund i och utgår från Visionen, Översiktsplanen och 
övriga politiskt styrande dokument. Trafikstrategin är en sammanställning av 
tidigare ställningstaganden och inriktningsbeslut.
Trafikstrategin ska syfta till att vägleda i alla olika typer av beslut som rör 
transportinfrastrukturen så som utvecklingsplaner, detaljplaner och specifika 
trafikplaner som exempelvis för cykel och kollektivtrafik. 
Leksands kommun är en kommun med stark framtidstro, utveckling och god 
tillväxt. Varje dag rör sig runt 3500 människor fram och tillbaka över 
kommungränsen (arbets- och studiependling). Goda transportmöjligheter för 
både människor och gods är av stor vikt såväl inom kommunen som till 
närliggande kommuner och övriga regionen. För att kunna leva upp till 
visionen att det ska vara lätt att leva i Leksand och förverkliga målet att växa 
till 18 000 invånare år 2025 så kommer det krävas ett långsiktigt helhetstänk 
i den framtida utvecklingen. 
Trafikfrågorna behöver beaktas när exempelvis nya områden för bostäder 
planeras eller nya etableringar av verksamheter sker. Trafiken är också en 
självklar del när det gäller att det ska vara ”Lätt att leva i Leksand”. 
Leksand är också en kommun med stor variation i trafikmängden, till 
exempel så fördubblas trafiken under sommaren med alla turister och 
fritidsboende och på samma vis har vi en stor tillströmning vid olika 
evenemang som exempelvis hockeymatcher. Det gör att vi behöver tänka 
smart när vi ska planera för framtiden. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Trafikstrategin beskriver inriktningen som kommunen vill ge sitt arbete med 
trafikfrågorna de kommande åren. Att ta fram en trafikstrategi är ett sätt att 
ta ett samlat grepp inom transportområdet så att alla de planer och åtgärder 
som genomförs bidrar till att uppfylla målen som satts upp för kommunens 
framtida utveckling. Trafikstrategin innehåller dels vision och mål för 
trafiken, dels strategier för hur målen ska nås. 
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Sammanträdesdatum
2019-08-26

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

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

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat 
2019-07-04, § 102
Förslag till Trafikstrategi för Leksands kommun
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-06-18

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

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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INLEDNING

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

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

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

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

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

Översiktsplan & vision 

Trafikstrategi 

Trafikplan

Kollektivtrafikplan Cykelplan

Trafiksäkerhetsprogram 

Övriga planer och program

Genomförande/projekt: 
- Vägbyggen

- Gång- & cykelvägar
- Parkeringslösningar

- Säkra skolvägar
- med flera

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Containerterminal
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VISION 2025

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

Visionen 2025:

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

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

Aktiva och levande byar

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

Stadskärna, industri- och handelscentrum

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

Idrott, hälsa, natur och kultur

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

Teknik, energi och resande

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

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

Trafikstrategin är strukturerad i sex delområden: 

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

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

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

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

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

Hög trygghet 
och jämlikhet

God framkomlighet 
och tillgänglighet

Hög 
trafiksäkerhet

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

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

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

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

Strategi
Samhällsplanering 

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

Tätorterna ska förbindas med varandra genom vägar och sammanhängande cykelstråk. 

Kollektivtrafikstråk och hållplatser lokaliseras till tätbebyggda stråk och platser. 

Fysisk miljö

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

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

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

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

Mobilitetsarbete 

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

Trafikundervisning i skolan och kartläggning av upplevda faror längs skolvägar.

(Ny) teknik

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

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

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

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

God tillgänglighet för varutransporter för en väl fungerande handel.

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

Stärka Leksand som båtkommun.

Strategi
Samhällsplanering

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

Särskilt prioriterade punkter är; 

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

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

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

Godstransporter hänvisas till större stråk.

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

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

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

Förebygga uppkomst av väsentliga barriärer.  

Leksands hamnar ska vara lättillgängliga och väl planerade. 
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Fysisk miljö

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

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

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

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

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

Mobilitetsarbete 

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

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

(Ny)Teknik

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

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

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

Trafiksäkerheten ska ökas för oskyddade trafikanter.

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

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

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

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

Verka för säker utformning av busshållplatser.

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

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

Mobilitetsarbete 

I skolan arbetas det aktivt med trafiksäkerhet i olika åldrar. 

Information om trafiksäkerhet och barns säkerhet i trafiken. 

Leksands kommun har information om trafiksäkerhet för sina anställda.

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

(Ny)Teknik

Verkar för en fordonspark med högteknisk nivå som främjar trafiksäkerhet. 

Leksands kommuns fordon ska utrustas med alkolås.

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

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

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

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

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

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

Fysisk miljö

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

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

Planera utrymme för samåkningsplats eller liknande i bostadsområden.

Mobilitetsarbete 

Verka för att samåkning ökar. 

Verka för att bilpooler skapas.

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

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

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

Transportstråken ska vara gena och med god framkomlighet. 

Leksands Kommuns upphandlade gods och persontransporter ska vara hållbara.

Strategi
Samhällsplanering

Planera och bygga ut prioriterade cykelstråk.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cykeln är ett naturligt val vid kortare resor.

Strategi
Samhällsplanering
Planera och bygga ut prioriterade cykelstråk.

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

Trygga fortsatt god luftkvalité. 

Fysisk miljö

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

Mobilitetsarbete 

Kommunen verkar för att medvetandegöra vikten av en god hälsa.

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

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

Genomförande 

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

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

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

Organisation och ansvar 

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

Uppföljning 

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

- De globala, nationella, regionala och lokala miljömålen

- De nationella- och regionala infrastrukturplanerna 

- Nollvisionen (Trafikverket)

- Fyrstegsprincipen (Trafikverket)

- Dalastrategin

- Vision Leksand 2025

- Översiktsplan Leksand 2014

- Cykelplan Leksand 2012

- Leksands kommuns Energi och klimatplan 2012 – 2020 

- Centrumutvecklingsplan Leksands Noret 2012

- Trafikförsörjningsplanen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2019-06-18

Referens
KOS 2019/825  

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

Förslag till Trafikstrategi 2019

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

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

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

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

Datum
2019-06-18 Referens

KOS 2019/825
Sida
2(2)

Utskottet för Samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige

1. Att anta Trafikstrategi för Leksands kommuns 2019

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

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Trafikenheten
Åke Sjöberg, Sektorchef Samhällsutveckling
Anna Ograhn, Avdelningschef Strategisk planering
Johanna Ingre, Trafikverket
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(3)

Sammanträdesdatum
2019-08-26

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 83 Dnr 2019/413

Yttrande om uppföljande granskning av tidigare 
revisionsrapporter

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

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

 Granskning av kommunens konstinnehav från år 2013.

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

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

Sektorns/avdelningens bedömning
Förvaltningen lämnar yttrande för respektive område enligt följande.
Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och 
policydokument
En inventering av fullmäktiges styr- och policydokument pågår för 
närvarande. I samband med detta kommer dokumentens aktualitet bedömas 
och därefter tas också beslut om inaktuella dokument ska uppdateras, 
inarbetas i andra styrdokument eller upphöra att gälla. Samtliga aktuella och 
gällande styrdokument kommer att publiceras på kommunens intranät när 
inventeringen är slutförd.
En dokumenterad rutin som säkerställer att fullmäktiges styr- och 
policydokument fortlöpande reviders eller vid behov upphävs kommer att 
införas under 2019. Detta eftersom vi nu har fått stöd i vårt dokument- och 
ärendehanteringssystem för en sådan bevakning. En helt ny funktion som vi 
har köpt in för detta ändamål.
Förvaltningen arbetar fram, uppdaterar, sprider och informerar om 
kommunfullmäktiges antagna styr- och policydokument. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(3)

Sammanträdesdatum
2019-08-26

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Varje chef ska sedan känna till att dessa dokument finns och att de följs. 
Någon ytterligare bevakning på vilka åtgärder varje styrdokument säger ska 
utföras kommer inte att genomföras i dagsläget.
Granskning av kommunens konstinnehav
I granskningen slås fast att vi saknar rutin och policy för regelbunden 
inventering av kommunens konstinnehav. Det saknas också medel för 
underhåll och restaurering av föremålen. 
Med nuvarande bemanning bedömer kulturchefen att det inte finns utrymme 
för en inventeringsrutin trots att kompetens finns. Kulturchefen bedömer att 
en återkommande inventering skulle kräva 15-20 % av en årsarbetstid 
beroende på med vilken frekvens inventeringen ska utföras. 
Digitaliseringen av det lokalhistoriska arkivet, som beräknas vara klart under 
2020, kommer att underlätta inventeringsarbetet men det är ändå flera 
moment i inventeringsarbetet som måste utföras manuellt. Kulturchefen 
föreslår att kommunen avvaktar med beslut kring inventeringspolicy till dess 
vi har kommit längre i digitaliseringsprocessen och i och med det kanske kan 
lösa bemanningsfrågan. Kulturchefen bedömer att det kan ske 2020.
Granskning av systematiskt kvalitetsarbete inom för- och grundskolan
Utskottet Lärande och stöd har tillsammans med förvaltningens tjänstemän 
påbörjat arbetet med att utforma en rutin kring ett upplägg för dialogmöten 
mellan ledamöterna i utskottet och enhetscheferna på respektive avdelning, 
vilket utöver förskolan och grundskolan inkluderar gymnasiet och 
avdelningen för familj och stöd som består av individ- och familjeomsorgen 
samt öppenvården. Avsikten är att dessa möten kommer att hållas minst en 
gång per halvår.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-05-13, 
§ 33
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-04-24
Missiv till revisionsrapport om uppföljning av tidigare revisionsrapporter, 
daterat 2019-03-15
Revisionsrapport – Uppföljning av tidigare revisionsrapporter, daterad 
2019-02-27

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta förvaltningens yttrande och översända det till kommunens 

revisorer.
2. Lämna yttrandet till fullmäktige för kännedom.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
2019-08-26

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Beslutet skickas till
Revisionen
KPMG
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(3)

Datum
2019-05-14

Referens
Dnr 2019/413 2019.4291

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

Uppföljande granskning av tidigare revisionsrapporter

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

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

 Granskning av kommunens konstinnehav från år 2013.

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

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

Sektorns/avdelningens yttrande
Förvaltningen lämnar yttrande för respektive område enligt följande.
Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och 
policydokument
En inventering av fullmäktiges styr- och policydokument pågår för 
närvarande. I samband med detta kommer dokumentens aktualitet bedömas 
och därefter tas också beslut om inaktuella dokument ska uppdateras, 
inarbetas i andra styrdokument eller upphöra att gälla. Samtliga aktuella och 
gällande styrdokument kommer att publiceras på kommunens intranät när 
inventeringen är slutförd.
En dokumenterad rutin som säkerställer att fullmäktiges styr- och 
policydokument fortlöpande reviders eller vid behov upphävs kommer att 
införas under 2019. Detta eftersom vi nu har fått stöd i vårt dokument- och 
ärendehanteringssystem för en sådan bevakning. En helt ny funktion som vi 
har köpt in för detta ändamål.
Förvaltningen arbetar fram, uppdaterar, sprider och informerar om 
kommunfullmäktiges antagna styr- och policydokument. 
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Leksands kommun

Datum
2019-05-14 Referens

Dnr 2019/413
Sida
2(3)

Varje chef ska sedan känna till att dessa dokument finns och att de följs. 
Någon ytterligare bevakning på vilka åtgärder varje styrdokument säger ska 
utföras kommer inte att genomföras i dagsläget.
Granskning av kommunens konstinnehav
I granskningen slås fast att vi saknar rutin och policy för regelbunden 
inventering av kommunens konstinnehav. Det saknas också medel för 
underhåll och restaurering av föremålen. 
Med nuvarande bemanning bedömer kulturchefen att det inte finns utrymme 
för en inventeringsrutin trots att kompetens finns. Kulturchefen bedömer att 
en återkommande inventering skulle kräva 15-20 % av en årsarbetstid 
beroende på med vilken frekvens inventeringen ska utföras. 
Digitaliseringen av det lokalhistoriska arkivet, som beräknas vara klart under 
2020, kommer att underlätta inventeringsarbetet men det är ändå flera 
moment i inventeringsarbetet som måste utföras manuellt. Kulturchefen 
föreslår att kommunen avvaktar med beslut kring inventeringspolicy till dess 
vi har kommit längre i digitaliseringsprocessen och i och med det kanske kan 
lösa bemanningsfrågan. Kulturchefen bedömer att det kan ske 2020.
Granskning av systematiskt kvalitetsarbete inom för- och grundskolan
Utskottet Lärande och stöd har tillsammans med förvaltningens tjänstemän 
påbörjat arbetet med att utforma en rutin kring ett upplägg för dialogmöten 
mellan ledamöterna i utskottet och enhetscheferna på respektive avdelning, 
vilket utöver förskolan och grundskolan inkluderar gymnasiet och 
avdelningen för familj och stöd som består av individ- och familjeomsorgen 
samt öppenvården. Avsikten är att dessa möten kommer att hållas minst en 
gång per halvår.

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

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

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunens revisorer via KPMG, Linnéa Grönvold
Kulturchef Pär Ohlsson
Kvalitetsutvecklare Joel Johansson
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1 Sammanfattning 
Vi har på uppdrag av Leksands kommuns revisorer genomfört en uppföljning av ett 
antal granskningar genomförda åren 2011 till 2014. De granskningar som ingått i 
uppföljningen är: 
− Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument från år 
2011, 
− Granskning av kommunens konstinnehav från år 2013, samt 
− Granskning av systematiskt kvalitetsarbete inom för- och grundskolan från år 2014. 
Utifrån genomförd uppföljning är vår sammanfattande bedömning att kommunen 
övergripande har arbetat aktivt med de rekommendationer som lämnades i samband 
med tidigare granskningar. Det förefaller dock finnas mer att göra för att säkerställa att 
ändamålsenliga åtgärder vidtagits utifrån varje rekommendation.  

2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med uppföljningen har varit att studera och bedöma de åtgärder som vidtagits 
med anledning av revisionens rekommendationer i granskningsrapporterna. 
Uppföljningen redovisar följande: 
− Avstämning av granskningsrapportens slutsatser och rekommendationers aktualitet 

− Redovisning av verkställighet av berörd nämnds yttrande över granskningsrapporten 

− Iakttagelser som bör beaktas i revisionens riskbedömning 

2.1 Avgränsning 
Granskningen har omfattat följande rapporter: 
− Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument från år 
2011, 
− Granskning av kommunens konstinnehav från år 2013, samt 
− Granskning av systematiskt kvalitetsarbete inom för- och grundskolan från år 2014. 

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

2.3 Ansvarig nämnd/utskott 
Ansvarig nämnd/utskott framgår av respektive uppföljning. 
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2.4 Projektorganisation/granskningsansvarig 
Granskningen har utförts av Sofie Wiessner, granskare, under ledning av Nils 
Nordqvist, kundansvarig och certifierad kommunal yrkesrevisor.  

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och avstämningar med berörda 
tjänstemän. 
Rapporten har varit föremål för faktagranskning.  
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3 Resultat av granskningen 

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

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

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

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

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

Enligt kommunstyrelsens yttrande skulle ett sådant arbete inledas så fort inventeringen 
var genomförd. Arbetet beräknades vara klart under andra halvåret 2012.  
Kommunens administrativa chef uppger att en bedömning av styrdokumentens 
aktualitet gjordes under 2013 och att kommunfullmäktige under samma period fattade 
beslut om att vissa styrdokument skulle upphöra att gälla eftersom de inte bedömdes 
vara aktuella. Mellan år 2012 - 2014 behandlades området styrdokument på flera 
ledningsmöten med sektor verksamhetsstöd. I samband med detta skedde ytterligare 
en översyn av styrdokumenten för att se vilka som skulle upphöra att gälla, uppdateras 
eller inarbetas i andra styrdokument. 
Rekommendation 

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

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

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

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

I sitt yttrande skrev kommunstyrelsen att många av styr- och policydokumenten redan 
fanns tillgängliga på kommunens intranät men att intranätet i sig var i behov av en 
uppdatering. Vidare fanns ett behov av att upprätta en dokumenterad rutin som 
säkerställer att befintliga, och tillkommande styr- och policydokument, fortlöpande 
revideras eller vid behov upphäves och tas bort från kommunens intranät. Detta arbete 
beräknades vara slutfört 2012-2013. Enligt kommunstyrelsens yttrande skulle även en 
checklista upprättas för uppföljning, kontroll och återredovisning, för att säkerställa 
efterlevnaden av de övergripande styr- och policydokument som fullmäktige och 
kommunstyrelsen beslutat om.  
Genom kontakter med kommunens administrativa chef framkommer att det i dagsläget 
inte finns en dokumenterad rutin som säkerställer att alla styrdokument är 
uppdaterade. I samband med uppgraderingen av kommunens nya diariesystem så 
kommer det finnas en funktion som kan stödja kommunen i arbetet med att ta fram en 
sådan rutin under 2019. Enligt kommunens administrativa chef ansvarar handläggaren 
för respektive styr- och policydokument att de vid behov tas bort från intranätet. Den 
administrativa chefen menar dock att detta system inte varit tillförlitligt och för att 
säkerställa att detta faktiskt sker tar avdelningen administrativ service över denna 
uppgift.  
Som omnämns ovan finns i dagsläget ingen checklista för uppföljning, kontroll och 
återredovisning.  

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

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

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

• Upprätta en dokumenterad rutin som säkerställer att befintliga, och 
tillkommande styr- och policydokument, fortlöpande revideras eller vid behov 
upphäves och tas bort från kommunens intranät. 
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3.2 Granskning av kommunens konstinnehav 
På uppdrag av kommunens revisorer genomfördes en översiktlig granskning av 
kommunens konstinnehav under 2013. Granskningen redogjorde för kommunens 
delaktighet i hanteringen av den konst som helt eller delvis ägs av kommunen eller 
förvaras i kommunens lokaler. Av granskningen framgår även omfattningen av 
kulturförvaltningens konstsamling. Som följd av granskningens övergripande karaktär 
lämnades inga rekommendationer i samband med granskningen. Kommunstyrelsen 
lämnade heller inget yttrande över granskningsrapporten. 

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

Kommunens konstsamling består av totalt ca 4 000 – 5 000 konstföremål och av dessa 
är cirka 1500 tavlor och skulpturer. Det totala värdet för samlingen uppgår till ca 1,5 
miljoner kronor och föremålen förvaras på olika sätt beroende på värde och känslighet. 
I vissa fall förvaras därför föremålen i klimatanpassade och brandsäkra 
förrådsutrymmen och i andra fall enklare förrådsutrymmen. Kommunens konst är 
försäkrad mot eventuell förlust, skada eller stöld. Försäkringen täcker även de 
konstföremål som inte ägs av kommunen men som förvaras i kommunens lokaler, 
exempelvis tillfälligt inlånade konstföremål och konstsamlingen som ägs av Leksands 
Konstsällskap.  

Kommunen för register över alla konstverk som uppdateras löpande i samband med 
det dagliga arbetet. Under 2019 planerar kommunen även att sammanföra de register 
som finns och göra föremålen sökbara digitalt. Kulturavdelningen ansvarar för den 
konst som ägs av kommunen vilket innebär ett ansvar över registerföring, översyn av 
styrdokument och inventering av konst i kommunen. Enligt kulturchefen sker ingen 
frekvent och systematisk inventering av konst inom kommunen. Den senaste 
inventeringen gjordes 2014 och enligt uppgift finns inte tillräckliga resurser för att 
genomföra kontinuerliga inventeringar. Kommunen har heller inga extra resurser 
avsatta för restaurering av konstsamlingen. 

Avseende styrdokument på området så finns en förvärvspolicy för det lokalhistoriska 
arkivet som även omfattar konstföremål. Policyn antogs i december 2017. Kulturchefen 
uppger att det finns andra rutiner för hanteringen av föremålen men att dessa inte alltid 
är dokumenterade. Det finns i dagsläget dock ingen riktlinje eller rutin som avser 
inventering. 

3.2.2 Bedömning 
Utifrån uppföljningen kan vi konstatera att kommunen ansvarar för en stor 
konstsamling på cirka 1500 verk. Vi kan även konstatera att det saknas en policy och 
rutin för inventering. Vi anser att kommunen bör upprätta en inventeringspolicy med 
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kompletterande rutin i syfte att säkerställa att inventering sker kontinuerligt och 
systematiskt.  
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3.3 Granskning av systematiskt kvalitetsarbete inom för- och 
grundskolan 
Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och 
dess utskott för lärande och stöd säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt 
kvalitetsarbete på både utskotts- och enhetsnivå. Den sammanfattande bedömningen 
var att kommunstyrelsen och dess utskott för lärande och stöd till viss del hade 
säkerställt ett ändamålsenligt och systematiskt kvalitetsarbete.   

3.3.1 Rekommendationer och åtgärder 
Utifrån den sammanfattade revisonella bedömningen rekommenderades utskottet att 
vidta åtgärder för att stärka och förbättra redovisningen av det systematiska 
kvalitetsarbetet. Detta i syfte att ge kommunstyrelsen och utskottet en samlad och 
övergripande bild av kommunens skolverksamheter, och att de utifrån den samlade 
bilden ska ha möjlighet att finna vilka åtgärder som är motiverade att vidta för att på 
bästa sätt utveckla verksamheten. 
Nedan presenteras de förslag till åtgärder som lämnades i samband med granskningen 
samt vilka åtgärder Leksands kommun har vidtagit med anledning av dessa. I detta 
avsnitt redovisas även en avstämning mot tjänstemännens utlåtande och nämndens 
yttrande samt våra bedömningar utifrån vad som framkommit i uppföljningen. 
Rekommendation  

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

Kommunens kvalitetsutvecklare uppger att kommunen har stärkt hela styrkedjan med 
kvalitetsredovisningar och verksamhetsplaner ytterligare i syfte tydliggöra 
förutsättningarna för redovisning och analys i kvalitetsredovisningarna på enhetsnivå. 
Styrningen utgår från de politiska målen med tillhörande indikatorer vilka sedan bryts 
ned i en förvaltningsplan, sektorplaner, avdelningsplaner och enhetsplaner. 
Kommunens kvalitetsutvecklare uppger att de politiska målen för både för- och 
grundskolan har varit samma under flera års tid, dock har en viss variation skett 
gällande de indikatorer som är kopplade till respektive mål. Kvalitetsutvecklaren menar 
att detta skapat en kontinuitet i målstyrningen vilket även underlättat för 
verksamheterna i deras arbete. 
Förvaltningsplaner, sektorplaner, avdelningsplaner och enhetsplaner redovisas till 
politiken i olika forum exempelvis via kommunstyrelsen och utskottet. Vidare sker 
presentationer av resultatet på nationella prov, betyg samt redovisning av nyckeltal från 
öppna jämförelser. Kvalitetsutvecklaren har även utformat ett årshjul för hur för- och 
grundskolans resultat ska kommuniceras med de förtroendevalda (se bilaga 1). Utöver 
detta har mallen för att redovisa enheternas kvalitetsarbete förtydligats, för att enklare 
göra resultat tillgängliga för de förtroendevalda och därmed underlätta analysarbetet. 
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Vidare har förvaltningen tagit fram en egen modell för det systematiska kvalitetsarbetet 
samt kvalitetsårshjul på sektornivå (bilaga 2). Båda dessa har redovisats för politiken i 
olika sammanhang och har tjänat som stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Som stöd i arbetet med att upprätta enhetsplaner finns numera kommungemensamma 
mallar. Utifrån dessa mallar kan förskolechefer och rektorer redovisa resultaten samt 
presentera sina analyser relativt fritt, men med viss strukturhjälp via rubrikerna i 
mallarna. Vidare uppger kvalitetsutvecklaren att den gräns om fem sidor som 
omnämns i rapporten har tagits bort vilket innebär att mallen för kvalitetsredovisningen 
lämnar mer utrymme för analys. Vid behov finns även kvalitetsutvecklaren tillgänglig 
som stöd i arbetet med att analysera resultatet. Enligt kommunens kvalitetsutvecklare 
är analysarbetet i kvalitetsredovisningarna dock fortfarande ett utvecklingsområde. 
Utskottet för lärande och stöd har även efterfrågat mer sådana analyser. 
Vidare uppger kommunens kvalitetsutvecklare att analysdelen i förskolans 
kvalitetsredovisningar har varit en utmaning i och med att denna skolform inte har 
några uppnåendemål1. Denna problematik återfinns inte inom grundskolan där det 
finns tydligare uppnåendemål och därigenom en större vana hos ansvariga att följa upp 
samt analysera resultatet. Inom förskolan följs andel legitimerade förskollärare, antal 
barn per årsarbetare, satsning kring litteraturprofil/läslyftet samt kötid till förskolorna 
upp kontinuerligt. Dessa indikatorer/nyckeltal redovisas till utskottet för lärande och 
stöd.  
Vidare har avdelningen för förskolan under 2018 arbetat med det systematiska 
kvalitetsarbetet, delvis kopplat till att den nya läroplanen (Lpfö 18) träder i kraft 1 juli 
2019. För att möta detta har bl.a. en översyn av dokumentationen kring barnens 
utveckling genomförts. Arbetet kring dokumentation har gett förskolorna en tydligare 
grund att stå på gällande systematiskt kvalitetsarbete och därigenom förbättrade 
förutsättningar för ett kvalificerat analysunderlag uppger kvalitetsutvecklaren. 
De diskussionsfora som finns för direkt dialog mellan politik och verksamheten på 
enhetsnivå är de så kallade brukarråden inom förskola och grundskola. Respektive 
enhet håller brukarråd två gånger per år. På brukarråden deltar förskolechef/rektor, 
vårdnadshavarrepresentanter och en representant från utskottet. Agendan för 
brukarråden styrs i ett samspel mellan vårdnadshavare och rektor/ förskolechef. En 
gång per termin hålls även ett gemensamt brukarråd. Vid dessa deltar 
avdelningscheferna för förskola och grundskola samt vid behov förskolechefer och 
rektorer, vårdnadshavarrepresentanter och samtliga utskottets ledamöter. Avsikten är 
att brukarråden ska ge vårdnadshavare möjlighet att lyfta sina frågor, vilket görs via 
utsedda vårdnadshavarrepresentanter. Det varierar mellan skola/förskola hur pass 
aktiv vårdnadshavarna är i att lyfta egna frågor. Rektor och förskolechef använder 
brukarråden till att informera om vad som händer på skolan/förskolan och hur det går. 
Politikerrepresentant är medverkande för att få inblick i vad som händer ute i 
verksamheterna samt få ta del av de tankar och frågor som vårdnadshavare framför. 
Enligt kommunens kvalitetsutvecklare är det främst praktiska frågor, exempelvis 
bespisningsfrågor och dylikt, som diskuteras på brukarråden.  
Vidare har avdelningscheferna för förskolan och grundskolan stående punkter vid 
utskottets möten. För förskolan redovisas kötider och för grundskolan redovisas 
                                                
1 Uppnåendemål är mål som skolan ska se till att alla elever kan uppnå. Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) 
innehåller inga sådana mål. 
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kränkningsärenden. Under dessa möten sker även kontinuerliga rapporteringar av 
kvalitetsredovisningar och verksamhetsplaner, både på enhets- och avdelningsnivå. 
Utöver dessa återkommande punkter kan både politiken och verksamheten begära 
ytterligare redovisning utifrån enskilda frågeställningar.  
Genom våra kontakter med kommunen framkommer dock att det från politikens håll 
har efterlysts möjligheter att få träffa enhetscheferna för olika förskolor och skolor. I den 
tidigare nämndorganisationen skedde sådana träffar minst två gånger per år. I 
dagsläget träffas inte enhetschefer och utskottet regelbundet eller systematiskt. Dock 
finns planer på att detta ska ske, t.ex. genom att förskolechefer och rektorer 
regelbundet får presentera sina kvalitetsredovisningar och verksamhetsplaner inför 
utskottet. 
Det systematiska kvalitetsarbetet utvärderas och utvecklas kontinuerligt, bl.a. via 
Skolinspektionens tillsyn. 
Avstämning mot tjänstemännens utlåtande och nämndens yttrande 

I tjänsteutlåtandet daterat 7 maj 2015 framgår att sektorn/avdelningen har gjort 
bedömningen att sektorn uppfyller kommunrevisionens krav på åtgärder för att förbättra 
det systematiska kvalitetsarbetet. Bedömningen grundas i att sektorn under våren 2015 
arbetade aktivt med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och redovisat till 
utskottet Lärande och stöd på sektors-, för-, och grundkolenivå. Skolinspektionen 
genomförde även under 2014 gjorde regelbunden tillsyn av skolorna i Leksands 
kommun samt ett föreläggande kring dokumentationen av det systematiska 
kvalitetsarbetet. Skolinspektionen påtalade i samband med detta att det systematiska 
kvalitetsarbetet bör kompletteras med en dokumenterad analys av resultatet. Av 
tjänsteutlåtandet framgår att utskottet ställt sig bakom redovisningen av ärendet som 
lämnas vidare till kommunstyrelsen för utlåtande. 
I dagsläget dokumenteras det systematiska kvalitetsarbetet i form av årliga 
kvalitetsredovisningar och verksamhetsplaner och i samband med detta sker också en 
dokumenterad analys. Under hösten 2017 genomförde Skolinspektionen en förnyad 
regelbunden tillsyn, och enligt beslutet som fattades 8 januari 2018 fick grundskolan ett 
föreläggande2 gällande ”Utveckling av utbildningen vid skolenheterna” till följd av att 
Leksands kommun inte uppfyllde kraven i 4 kap. 3 och 6 §§ i skollagen. I huvudsak 
framkom brister i huvudmannens uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på 
enhetsnivå, dvs. uppföljning utifrån respektive skolenhet. Under augusti 2018 följde 
Skolinspektionen upp ärendet och i samband med uppföljningen bedömde 
Skolinspektionen att Leksands kommun åtgärdat bristerna. Skolinspektionen motiverar 
detta med att huvudmannen angett flera åtgärder som stärkt utvecklingsarbetet på 
huvudmannanivå.  
Av kommunstyrelsens yttrande över granskningen framgår att nämnden fattade beslut 
om att få ta del av en rapport om kvalitetsarbetet i för- och grundskola vid första 
lämpliga tillfälle under hösten (2015). Kommunens kvalitetsutvecklare uppger att 
kommunstyrelsen tog del av kommunens förvaltningsplan inklusive kvalitetsredovisning 
och sektorplaner för alla sektorer, inklusive lärande och stöd samt för- och grundskola, 
                                                
2 Om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen fatta beslut om ett föreläggande. I ett 
föreläggande står det vilka brister som måste åtgärdas, och vilka krav Skolinspektionen ställer på 
huvudmannen, alltså den som driver verksamheten. Skolinspektionen följer upp att bristerna åtgärdas. 
(Skolinspektionens hemsida, www.skolinspektionen.se) 
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vid sammanträdet den 28 september 2015. I dagsläget mottar kommunstyrelsen, inom 
ramen för ”Reglemente och handledning för intern kontroll i Leksands kommun”, 
årligen rapportering om kvalitetsarbetet genom kvalitetsredovisningar och 
verksamhetsplaner. Vidare sker kontinuerliga avstämningar, per tertial, gentemot de 
politiska målen till utskottet och kommunstyrelsen. 

3.3.2 Bedömning 
Vår övergripande bedömning är att kommunen har arbetat för att stärka och utveckla 
de systematiska kvalitetsarbetet, bl.a. genom att tydliggöra uppföljningsprocessen på 
både sektors- och utskottsnivå. Utöver detta har även konkreta hinder för utvecklingen 
av analyser inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet avlägsnats.  
Ett utvecklingsområde som pekades ut i den tidigare granskningen var möjligheterna 
att ge kommunstyrelsen och utskottet en samlad och övergripande bild av kommunens 
skolverksamheter. Detta mot bakgrund av att utskottet upplevde att avståndet till 
grundskola och förskola ökat gentemot den gamla nämndorganisationen. Enheterna 
själva uttryckte ett behov av att i allt större utsträckning få möjlighet att redovisa och 
diskutera kvalitetsfrågor med politiken. Efter genomförd granskning bedömer vi att 
behovet av att utveckla ändamålsenliga forum där politik och verksamhet kan mötas i 
dialog kvarstår. Vi ser detta som ett komplement till övrig rapportering och av stor 
betydelse för att lyckas med ambitionen att ge utskottet en samlad bild av kommunens 
skolverksamheter. 
Följaktligen rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

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

3.4 Riskanalys 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kommunen har arbetat med att åtgärda 
majoriteten av de brister som framkom i de tidigare granskningarna. Vi har i 
uppföljningen dock uppmärksammat områden som kommunen bör arbeta vidare med 
för att åtgärda samtliga brister på ett tillfredställande sätt. Ett sådant område är att 
upprätta en checklista över de åtgärder som respektive dokument säger ska utföras. 
Tills detta är åtgärdat bedömer vi att det finns en risk att styrelsen inte har kontroll över 
att fattade beslut följs.  
Detsamma gäller för kommunens intranät där det finns en risk att inaktuella styr- och 
policydokument ligger kvar då det saknas en dokumenterad rutin som säkerställer att 
styr- och policydokument revideras eller, vid behov, tas bort. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-08-26

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 84 Dnr 2019/412

Yttrande om revisionsrapport om granskning av social 
arbetsmiljö

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

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 209-05-13, § 
48
Tjänsteutlåtande av HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson 
2019-04-11 där yttrandet ingår
KPMGs granskning av kommunens arbetsmiljöarbete

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna yttrandet och översända det till kommunens revisorer.
2. Lämna yttrandet till fullmäktige för kännedom.

Beslutet skickas till
Revisionen
KPMG
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2019-09-02

Referens
Dnr 2019/412 2019.7124

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

Revision - Granskning av social arbetsmiljö

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

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

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

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

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

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

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

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

Datum
2019-09-02 Referens

Dnr 2019/412
Sida
2(2)

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

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

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

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

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

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

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

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunens revisorer, Kerstin Furöstam
HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson
Sektorchef Verksamhetsstöd Lennart Ljungemo
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1 Sammanfattning 
Vi har på uppdrag av Leksand kommuns revisorer granskat hur kommunstyrelsen styr 
och följer att kommunens arbetsmiljöarbete uppfyller lagar, föreskrifter och interna 
styrdokument. Granskningen har särskilt belyst den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har 
säkerställt ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete med fokus på organisatorisk och social 
arbetsmiljö. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen 
har i stora delar har tagit fram rutiner för att säkerställa att arbetsmiljöarbetet sker på 
ett tillfredsställande sätt. Vi anser dock att det är en allvarlig brist att det inte finns 
rutiner och uppföljningar för att säkerställa att dessa rutiner efterföljs. Vi anser vidare 
att det är allvarligt att det inte finns rutiner för att säkerställa att de som har ett 
arbetsmiljöansvar också har tillräckliga kunskaper. 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— Ta initiativ till att arbetsmiljöpolicyn revideras. 
— Säkerställa att samtliga sektorer följer rutinerna för arbetsmiljöarbetet och att 

rapportering görs till styrelsen minst en gång per år. 
— Ta fram ett årshjul som visar på vilka aktiviteter som ska genomföras under året 

och vilken återrapportering som ska ske till kommunstyrelsen.  
— Säkerställa att samtliga chefer med arbetsmiljöansvar har tillräcklig kunskap om 

arbetsmiljöfrågorna.  
— Ta ställning till vilka arbetsmiljöutbildningar som ska vara obligatoriska för alla 

med ett arbetsmiljöansvar. 
— Ta fram en rutin för att följa upp att rutiner och arbetssätt avseende arbetsmiljö 

efterföljs av ansvariga chefer. 
— Säkerställa att samtliga medarbetare och chefer får utbildning/information i vad 

de nya riktlinjerna mot diskriminering och kränkande särbehandling innebär så 
att de också ger avsedd effekt i organisationen. 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Leksand kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunstyrelsen 
styr och följer att kommunens arbetsmiljöarbete uppfyller lagar, föreskrifter och interna 
styrdokument. Granskningen ska särskilt belysa den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 
Arbetsgivarpolitiken berör bland annat arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet, mångfald, 
lönepolitik och ledarfrågor. Hur kommunen agerar och uppfattas som arbetsgivare t.ex. 
anställningsvillkor, arbetsmiljö mm. är mycket betydelsefulla faktorer för hur kommunen 
ska lyckas att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens samt motverka 
ohälsa och sjukfrånvaro hos medarbetarna.  
Det är de förtroendevalda som ska sätta mål och dra upp riktlinjer. Chefer och övriga 
medarbetares ansvar är att verkställa detta. Det är ytterst viktigt att ansvars- och 
rollfördelningen är tydlig. HR-avdelningens kompetens och stöd är av yttersta vikt för 
att ansvariga chefer ska ha förutsättningar för att kunna ta sitt arbetsgivaransvar i 
enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunens mål och styrdokument.  
Under 2016 infördes nya regler avseende organisatorisk och social arbetsmiljö. Av 
Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö 
framgår att arbetsgivaren ska ha kunskap om hur ohälsosam arbetsbelastning 
förebyggs och hanteras, att arbetsgivaren ska fastställa mål för den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön, samt ha kunskap om hur kränkande särbehandling förebyggs 
och hanteras. 
Leksand kommuns revisorer bedömer att det är av stor betydelse att det finns en 
tillfredsställande styrning och uppföljning av arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på 
den sociala arbetsmiljön. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ett 
ändamålsenligt arbetsmiljöarbete med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö. 
Vi har därför granskat: 

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

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

• Hur arbetet med att formulera arbetsmiljömål har bedrivits under 2017/2018 och 
hur arbetstagarna har beretts möjlighet att medverka i arbetet med att ta fram 
målen. 
 

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

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

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

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

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

• Om kommunen har vidtagit åtgärder avseende #MeToo och liknande upprop? 
Granskningen avser arbetsmiljöarbetet generellt men den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön belyses särskilt. 
 

2.2 Revisionskriterier 
Följande revisionskriterier är aktuella: 

• Arbetsmiljölagen  

• Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 – Systematiskt arbetsmiljöarbete 

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

• Kommunens fastställda styrdokument avseende arbetsgivaransvaret med fokus på 
arbetsmiljö. 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudie av relevanta dokument 

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

Rapporten är faktakontrollerad av kommundirektör, HR-chef, HR-strateg och 
sektorschefer. 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Mål, styrdokument, rutiner och riktlinjer för hur kommunen ska 

uppfylla sitt arbetsgivaransvar 

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

Följande citat är hämtade ur arbetsmiljöpolicyn: 
”Ansvar och beslutsgång 
Kommunstyrelsen har huvudansvaret för arbetsmiljön i hela Leksand kommuns 
organisation. 
En arbetsmiljöplan upprättas för kommunstyrelsens verksamhetsområde, vilken ska 
innehålla en planering av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras. 
Arbetsmiljöuppgifterna delegeras till kommundirektör, som i sin tur fördelar ansvar för 
att utföra arbetsmiljöuppgifter till varje verksamhetschef med ett personalansvar. 
Kommunstyrelsen ger övriga sektorer och styrelser i uppdrag att utarbeta 
arbetsmiljöplaner och delegera ut arbetsmiljöuppgifterna till respektive förvaltningschef, 
som i sin tur delegerar de arbetsmiljöuppgifter som varje verksamhetsansvarig med 
personalansvar har att utföra. Dessa arbetsuppgiftsfördelningar ska ske skriftligt och 
finnas tydligt beskrivna i verkställighets- eller delegationsförteckning. 
Det är varje sektors och styrelses ansvar att se till att de som får arbetsmiljöuppgifter 
också har resurser och befogenheter för uppdraget. Sektorn och styrelsen ansvarar 
också för att varje verksamhetsansvarig har nödvändiga kunskaper för sitt uppdrag. 
Verksamhetsansvarig arbetar systematiskt med arbetsmiljön vilket innebär att 
identifiera och bedöma risker, identifiera det som bidrar till att det fungerar bra och 
upprätta handlingsplaner för åtgärder som ej kan genomföras omedelbart, samt följa 
upp arbetsmiljöarbetet med dokumentation.” 
”Verksamhetsansvarig ska organisera arbetet på ett sådant sätt att medarbetarna har 
möjlighet till delaktighet och inflytande över sin arbetssituation.” 
”Uppföljning 
Arbetsmiljöarbetet följs årligen upp av respektive sektor/styrelse. Kommunstyrelsen 
ansvarar för en kommunövergripande uppföljning.” 

3.1.2 Mål och rutiner avseende arbetsmiljöarbetet 
I budget 2018 har fullmäktige fastslagit målet att Leksands kommun ska vara en 
attraktiv arbetsgivare. I förvaltningsplanen och sektorsplanerna 2018 har det 
övergripande målet brutits ned till mätbara mål med angiven mätmetod.  
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Det saknas dock en dokumenterad rutin för hur målen ska arbetas fram. Vid vår 
granskning framförs att resultat i medarbetarenkäterna, omvärldsanalyser och 
diskussioner inom ramen för samverkansorganisationen är viktiga underlag när 
arbetsmiljömålen arbetas fram. Arbetet med att ta fram målen görs på planeringsdagar 
då alla avdelningschefer och kvalitetsutvecklare deltar. Vid våra intervjuer framförs 
också att frågan ska tas upp på arbetsplatsträffarna (APT) men att det är få synpunkter 
som framförs därifrån.  
För 2019 har kommunens ledningsgrupp fastslagit att Hållbart medarbetarskap ska 
vara ett prioriterat område i förvaltningsplanen och i sektorsplanerna. 
Alla sektorer ska årligen ta fram en arbetsmiljöplan som ska brytas ned och följas upp 
på avdelnings- och enhetsnivå. 
I arbetsmiljöplanen fastställs insatsområden med tillhörande mål, åtgärder/aktivitet, 
tidsplan, mätmetod/utvärdering, ansvarig samt notering om när det är utfört. 
Arbetet med att ta fram arbetsmiljömål görs genom att HR-avdelningen tar fram 
gemensamma insatsområden och mål som ska ingå i alla arbetsmiljöplaner. Målen tas 
fram med utgångspunkt från vad som framkommer i medarbetarenkäter, statistik på 
sjukfrånvaro och övertid samt omvärldsanalyser m.m. 
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I arbetsmiljöplanen 2018 finns följande gemensamma insatsområden och mål: 
1. Övergripande målsättning 

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

Nr Insatsområde 
 

Mål 

1.  Introduktion Samtliga nyanställda medarbetare ska genomgå introduktion  
2.  Medarbetar-

samtal 
Samtliga medarbetare ska årligen ha medarbetarsamtal med sin närmas  
chef. 

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

4.  Avslutnings-
samtal 

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

5.  Arbetsplats-träffar 
(APT) 

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

6.  Sektorns sam-
verkansgrupp 

Att i samverkan hantera olika sektorsövergripande arbetsmiljö- och 
verksamhetsfrågor. 

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

8.  Fysisk skydds- 
rond 

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

9.  Psykosocial 
arbetsmiljö-
undersökning 

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

10.  Arbetsskador, 
tillbud och 
olycksfall 

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

11.  Rehabilite-
ringsutredning. 

 

12.  Samman-ställning 
över sjukfrånvaro. 

 

13.  Samman- ställning 
över personal- 
omsättning 

 

14.  Uppföljning och 
utvärdering av 
arbetsmiljöplanen 

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

15.  Revidering av 
arbetsmiljöplanen 
och SAM-rutinerna 

Att revidera arbetsmiljöplanen och riktlinjerna för systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

 
I mallen för arbetsmiljöplan framgår också att respektive sektor ska ta fram 
utvecklingsområden och bevarandeområden som är framtagna utifrån resultatet av 
medarbetarenkäten.  
Vidare framgår att insatsområdena ”Egenkontroll av brandskydd” och ”Brandskydds-
dokumentation” är viktiga att ha med i arbetsmiljöplanen. Med utgångspunkt från den 
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kommungemensamma arbetsmiljöplanen kan sektionerna också fylla på med egna 
insatsområden och mål under respektive rubrik.  
Förutom mallen för arbetsmiljöplanen och de förutbestämda frågorna finns ingen 
dokumenterad rutin för hur processen ska ske när arbetsmiljöplanerna tas fram.  
Vid riskanalyser av arbetsmiljön uppmanas cheferna att använda de mallar som SKL 
tillhandahåller via Sunt arbetsliv. Vid vår granskning har vi dock ej fått uppfattningen att 
detta material används vid riskanalyserna. 
Inom ramen för samverkansorganisationen diskuteras arbetsmiljöplanerna och de ska 
också tas upp på arbetsplatsträffar. 
Sektorernas arbetsmiljöplaner ska innehålla en samlad bild av alla avdelningar och 
enheters arbetsmiljöplaner inom respektive sektor. Planerna ska skickas in till HR-
avdelningen. Vid vår granskning framkommer dock att samtliga sektorer inte har tagit 
fram några arbetsmiljöplaner.  
Det finns en rutin för utvärdering av arbetsmiljön. Enligt rutinen ansvarar chefen för att 
den genomförs senast februari varje år. Utvärderingen görs genom att 20 
förutbestämda frågor ska besvaras. Utvärderingen ska skickas till närmast överordnad 
chef för vidarebefordran till sektorschef som ansvarar för att den överlämnas till HR-
avdelningen.  
Sektorn Lärande och stöd arbetar med arbetsmiljöplanerna och uppföljning görs av att 
samtliga enheter har tagit fram planen. Sektorschefen bedömer att det finns bra rutiner 
för arbetsmiljöarbetet. Sektorschefen uppfattar också att riskanalyser görs vid 
förändringar och att de följer mallarna för dessa riskanalyser. 
Processen för att komma fram till arbetsmiljöplanerna sker inom ramen för 
samverkansorganisationen. Underlaget till planen kommer bland annat från 
medarbetarenkäten. Sektorschefen inom sektorn Lärande och stöd uppger att det alltid 
finns en punkt om arbetsmiljö på APT och på samverkansgruppen. Hon menar dock att 
det finns en väldigt hög medvetenhet om arbetsmiljöfrågorna hos cheferna vilket torde 
innebära att det också tas upp på APT. 
Sektor Verksamhetsstöd har en arbetsmiljöplan i enlighet med rutinerna för 
arbetsmiljöarbetet. 
Inom sektorn Samhällsutveckling har det inte tagits fram en arbetsmiljöplan under 
2018. Sektorschefen uppger dock att man har arbetat med arbetsmiljöfrågorna inom 
sektionens verksamheter och att det finns dokumentation i protokoll från t.ex. 
samverkansgrupper och APT.  
Vid intervju med sektorschefen inom Vård och omsorg framkommer att enheterna inom 
sektorn genomför skyddsronder och tar fram handlingsplaner efter vad som 
framkommit vid dessa skyddsronder. Det görs dock ingen uppföljning av att denna rutin 
efterföljs. Arbetsmiljöplanen tas upp en gång per år på samverkansgruppen. Vid dessa 
tillfällen kan synpunkter framföras från de fackliga företrädarna. 
Anmälning av hot och våld mot medarbetare har rapporterats en gång per år men från 
2019 kommer det att göras vid varje samverkansgrupp. 
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Inom vård och omsorgsverksamheten har man enligt sektorschefen hög sjukfrånvaro 
och därmed många vikarier, speciellt inom hemtjänsten men även inom några särskilda 
boenden. Särskilt fokus har därför riktats mot att arbeta med arbetsmiljöfrågorna inom 
dessa områden. 
Under hösten 2018 började vård- och omsorgsverksamheten med att ta fram åtgärder 
utifrån resultatet i medarbetarenkäterna. 
Då medarbetarenkäten även visade på mindre bra resultat för enhetscheferna har man 
också arbetat särskilt med enhetschefernas arbetssituation. Som ett led i detta arbete 
har avdelningschefen intervjuat alla enhetschefer. Enhetscheferna ska arbeta på 
samma sätt med medarbetarna i sina arbetsgrupper. 
Sektorschefen inom vård och omsorg framför vid vår intervju att de nu vill fokusera på 
det positiva med att arbeta i kommunen. Som ett led i detta arbete genomfördes i 
december 2018 gemensamma arbetsplatsträffar för alla medarbetare då man hade 
tagit in en inspirationsföreläsare. Vid samtliga dessa arbetsplatsträffar deltog 
sektorschefen. Arbetsplatsträffarna avslutades med att medarbetarna bjöds på julbord. 
En liknande föreläsningsserie planeras till hösten 2019. 

3.1.3 Bedömning  
Vi kan konstatera att det finns en av fullmäktige antagen arbetsmiljöpolicy. I policyn 
tydliggörs det övergripande ansvaret för arbetsmiljön. Då policyn är ca 10 år gammal 
anser vi dock att kommunstyrelsen bör ta initiativ till att en översyn görs för att ta 
ställning till om det finns behov av revideringar t.ex. avseende organisationen. 
Kommunstyrelsen har fastslagit övergripande mål för kommunen som arbetsgivare. I 
förvaltningsplanen och sektorsplanerna 2018 har det övergripande målet brutits ned till 
mätbara mål med angiven mätmetod.  
I den kommungemensamma mallen för arbetsmiljöplanen finns mål för varje 
insatsområde. I vår granskning har vi särskilt tittat på mål avseende den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi kan då konstatera att det finns mål som har 
bäring på området, t.ex. finns psykosocial arbetsmiljö med som ett område. Enligt vår 
bedömning är dock flertalet av målen i arbetsmiljöplanen mer av karaktären aktiviteter. 
Vi anser att det saknas en bedömning av vilka effekter dessa aktiviteter ska ge. 
I arbetsmiljöpolicyn fastslås kommunstyrelsens ansvar för arbetsmiljön och att 
styrelsen ansvarar för en kommunövergripande uppföljning.  
Genom arbetsmiljöplaner, samverkansorganisationen och medarbetarenkäter finns 
rutiner för att skapa system för dialog, inhämtning av information och rapportering av 
risker för ohälsa i arbetet. Vi saknar dock en struktur för hur rapportering till 
kommunstyrelsen ska ske. 
Vår granskning visar att arbetsmiljöplaner inte tas fram i hela organisationen vilket 
innebär att rutinerna inte efterföljs. Vi anser därför att kommunstyrelsen brister i sin 
styrning och uppföljning av arbetsmiljöarbetet. 
Vi menar därför att rutiner måste tas fram för att säkerställa att samtliga sektorer och 
verksamheter arbetar efter de rutiner som finns för arbetsmiljöarbetet.  
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Enligt vår bedömning skulle det också kunna förtydligas hur medarbetarna ska beredas 
möjlighet att vara delaktiga i processen vid framtagande av arbetsmiljömålen. 
 

3.1.4 Riktlinje och rutin mot diskriminering och kränkande särbehandling. 
Kommunen har inte genomfört några åtgärder specifikt till följd av #MeToo och 
liknande upprop. 
Diskrimineringsombudsmannen gjorde en inspektion i kommunen under hösten 2017. 
Kommunen fick då påpekanden att det saknades styrning och dokumentation 
avseende arbetet mot diskriminering och kränkningar. 
En riktlinje och rutin mot diskriminering och kränkande särbehandling antogs i 
december 2018. 
I riktlinjerna står att 

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

I riktlinjerna fastslås rutiner för att fånga upp signaler på att det förekommer 
diskriminering och/eller kränkande särbehandling. I riktlinjerna fastslås vidare chefens 
ansvar för att förbygga diskriminering, mobbing, kränkande särbehandling, 
trakasserier, sexuella trakasserier eller nedlåtande attityd mot en medarbetare. När det 
framkommer signaler om att det förekommer kränkande särbehandling ska chefen se 
till att en professionell utredning görs skyndsamt. Den medarbetare som är utsatt ska 
informeras om vilket stöd som kan erbjudas. I samband med avslut av utredningen ska 
en åtgärdsplan göras.  
I riktlinjerna anges att den medarbetare som är drabbad av kränkande särbehandling 
ska anmäla genom att fylla i blanketten ”Anmälan- gällande trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier – medarbetare”. 
Blanketten ska lämnas till närmaste chef för utredning med kopia till HR-avdelningen. 
När den nya riktlinjen antagits kommer den att läggas ut som en nyhet på intranätet. 
Vid våra intervjuer framförs också att cheferna kommer att uppmanas att ta upp den 
nya riktlinjen och dess innehåll på APT. 
Det finns i dagsläget inte någon inplanerad utbildning för hur cheferna ska arbeta efter 
nya riktlinjerna. Eventuellt kommer det att tas upp på kommunens ledarforum. 

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

3.2 Statistik avseende kränkande särbehandling 
Det har inte funnits någon särskild rutin för anmälan av kränkande särbehandling utan 
det har i så fall kunnat göras via tillbudsrapporteringen eller direkt till chef eller HR-
avdelningen. Enligt uppgift vid våra intervjuer har det dock varit mycket begränsat med 
denna typ av rapportering och det har inte gjorts några särskilda uppföljningar av 
omfattningen. 
I samband med medarbetarundersökningen ställdes frågor avseende kränkande 
särbehandling. Resultatet på sektorsnivå redovisas i följande diagram: 
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Vid våra intervjuer framförs att som ett resultat av medarbetarundersökningen har 
kommunen tagit fram rutiner kring hur cheferna ska fånga upp signaler om kränkande 
särbehandling. Cheferna har även diskuterat hur de ska arbeta med medarbetarna för 
att arbetsgivare och medarbetare ska ha samma utgångspunkt när man bedömer om 
det är en kränkning. Som exempel lyfts att arbetsgivarens rätt att leda och fördela 
arbetet samt sätta löner inte kan ses som en kränkning av medarbetaren om det inte 
framförs på ett kränkande sätt. 

3.2.1 Bedömning  
Vi kan konstatera att det inte funnits en särskild rutin för att följa upp och ta fram 
statistik avseende kränkande särbehandling. Det är dock positivt att specifika frågor 
inom området funnits med vid senaste medarbetarundersökningen samt att det medfört 
att ett arbete har påbörjats i kommunen avseende dessa frågor.  
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3.3 Utbildning i arbetsmiljöfrågor 
Kommunen anordnar arbetsmiljöutbildning två gånger per år för nya chefer och 
skyddsombud. Även chefer som inte är nya och som har gått arbetsmiljöutbildningar 
tidigare bjuds in till dessa utbildningar för att få en möjlighet att uppdatera sig inom 
området. HR-avdelningen de dokumenterat vilka chefer som har genomgått 
arbetsmiljöutbildningen. Enligt HR-strateg finns det fortfarande chefer som inte har 
genomgått denna utbildning.  
Det finns inga krav på att en ny chef ska ha gått utbildningen för att få ansvar för 
arbetsmiljöuppgifterna inom sitt område. 
När arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 – 
Organisatorisk och social arbetsmiljö, trädde i kraft anordnades utbildning för 
kommunens chefer.  
Inom ramen för utveckling av digitaliseringen i kommunen finns planer på att erbjuda 
digitala utbildningar.  

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

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

4.1 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— Ta initiativ till att arbetsmiljöpolicyn revideras. 
— Säkerställa att samtliga sektorer följer rutinerna för arbetsmiljöarbetet och att 

rapportering görs till styrelsen minst en gång per år. 
— Ta fram ett årshjul som visar på vilka aktiviteter som ska genomföras under året 

och vilken återrapportering som ska ske till kommunstyrelsen.  
— Säkerställa att samtliga chefer med arbetsmiljöansvar har tillräcklig kunskap om 

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

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

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

 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Karin Helin Lindkvist   
Certifierad kommunal revisor   

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
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informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-08-26

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 86 Dnr 2019/822

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av 
ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen samt 9 § LSS - vård och omsorg 2019.

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 § 6 punkten 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.  
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis. 
För första kvartalet 2019 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-05-07, 
§ 103
Tjänsteutlåtande 2019-04-24

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2019-04-24

Referens
Dnr 2019/9  

Vård och omsorg
Anna-Maria Jerström, 80204
anna-maria.jerstrom@leksand.se

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av 
ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen samt 9 § LSS – vård och omsorg 
kvartal 1/ 2019

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap. 1 § och insatser enligt lag 
(1993:387) om stöd och service 9 § och har rapporteringsskyldighet enligt 
SOL § 16:6 samt LSS § 28 till kommunfullmäktige. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis. 
För första kvartalet 2019 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Förslag till beslut
1. Godkänna rapporteringen 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande 2019-04-24

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunfullmäktige
Sektorschef, Ulrika Gärdsback
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR, Marie van Geffen 
Blomberg, 
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts, 
Myndighetschef, Katja Vestling
Systemansvarig, Anna-Maria Jerström
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
2019-08-26

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 86 Dnr 2019/822

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av 
ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen samt 9 § LSS - vård och omsorg 2019.

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 § 6 punkten 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.  
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis. 
För första kvartalet 2019 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2019-05-07, 
§ 103
Tjänsteutlåtande 2019-04-24

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Datum
2019-04-24

Referens
Dnr 2019/9  

Vård och omsorg
Anna-Maria Jerström, 80204
anna-maria.jerstrom@leksand.se

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av 
ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen samt 9 § LSS – vård och omsorg 
kvartal 1/ 2019

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap. 1 § och insatser enligt lag 
(1993:387) om stöd och service 9 § och har rapporteringsskyldighet enligt 
SOL § 16:6 samt LSS § 28 till kommunfullmäktige. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis. 
För första kvartalet 2019 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Förslag till beslut
1. Godkänna rapporteringen 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande 2019-04-24

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunfullmäktige
Sektorschef, Ulrika Gärdsback
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR, Marie van Geffen 
Blomberg, 
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts, 
Myndighetschef, Katja Vestling
Systemansvarig, Anna-Maria Jerström
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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1(1)

Sammanträdesdatum
2019-08-26

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 87 Dnr 2019/797

Årsredovisning 2018 - Leksands naturvårdsfond

Beskrivning av ärendet
Stiftelsen Leksands naturvårdsfond har upprättat sin årsredovisning för 2018. 
I stadgarna för Leksands naturvårdsfond står att stiftelsens verksamhets-/ 
årsberättelse ska delges kommunfullmäktige. 
Stiftelsen Leksands naturvårdsfond har till uppgift att verka för skyddet av 
värdefull natur i Leksands kommun.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018, inkommen 2019-06-12

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ta årsredovisningen för Stiftelsen Leksands naturvårdsfond 2018 som en 

information till protokollet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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 1 (1)
DATUM 

2019-02-21
DIARIENR

Box 31, 792 21 Mora • Besöksadress: Strandgatan 10 • Telefon: 0250-296 00 • Fax:  • mora.tingsratt@dom.se • www.moratingsratt.domstol.se
 Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00 

R2
B

 

Lars Tomth, lars.tomth@dom.se, 0250-296 01

Till Mora, Orsa, Älvdalen, Malung-Sälen, Leksand, Rättvik och 
Vansbro kommun

I år är det på nytt dags för kommunfullmäktige att välja nämndemän för fyra 
år.

Vi behöver senast 1 oktober 2019 besked om vilka som valts till nämndemän. 
Detta för att ha tid att genomföra obligatoriska kontroller och kunna planera 
tjänstgöring. De nämndemän som valts ska också genomgå en obligatorisk ut-
bildning här på domstol innan de får börja tjänstgöra. 

Enligt 4 kap 7§ Rättegångsbalken, som handlar om val av nämndemän, ska en 
allsidig sammansättning av nämndemannakåren eftersträvas med hänsyn till 
ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Om det finns flera alternativa sätt att 
uppnå en allsidig sammansättning, bör de personer väljas som inte tidigare 
tjänstgjort som nämndemän eller de som tjänstgjort kortast tid.

Vi vill påminna om att det behövs lämpliga nämndemän i alla åldrar, men ge-
nerellt sett behövs fler som är yngre än 45 år.

Tingsrätten vill vädja till Er att inte spara nämndemannavalen till årets sista 
kommunfullmäktigesammanträde, utan se till att nämndemännen är valda re-
dan före september månads utgång och då snarast meddela tingsrätten detta. 
På så vis underlättas tingsrättens verksamhet högst avsevärt.

När ni skickar oss uppgift om vilka nämndemän som valts behöver vi nedan-
stående uppgifter för att kunna kontrollera nämndemännen:

 Personnummer

 Efternamn, tilltalsnamn

 Mobiltelefonnummer

 E-postadress

Ni ska inte lämna uppgift om vilket parti som nominerat nämndemannen.

Med hjälp av personnumret hämtar vi adress från Skatteverkets
folkbokföringsdatabas Navet.

Stort tack på förhand för Er hjälp med detta och vänlig hälsning

Lars Tomth, lagman
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From:                                 Karin Lundström Johansson
Sent:                                  Wed, 14 Aug 2019 11:49:04 +0200
To:                                      Björn Arrias
Cc:                                      Ulrika Gärdsback;Niclas Knuts;Marie van Geffen Blomberg
Subject:                             Avsägelse

Hej! 
Härmed avsäger jag mitt uppdrag i fullmäktige. 
 
Med vänlig hälsning
Karin Lundström-Johansson
Förtroende vald
Bygdepartiet
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