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Datum

2020-09-11
Kommunfullmäktige
Björn Arrias

Kommunfullmäktiges ledamöter
Ersättare för kännedom

Kommunfullmäktige

Tegera arena Sparbanksfoajén Måndagen den 21 september 2020 kl. 18.30

Information
Observera att lokalen av smittskyddsskäl har ändrats.
Av smittskyddsskäl ser vi gärna att åhörare och icke tjänstgörande istället 
följer sammanträdet på distans via http://www.leksand.se/webbtv
Personer med symptom uppmanas stanna hemma.

Ärenden med förslag till beslut

1 Fastställande av dagordning

2 Information om delårsbokslut per den 31 augusti med 
helårsprognos
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Informationen lämnas muntligen av förvaltningen.

3 Rapportering av krisledningsnämndens verksamhet
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna rapporteringen.

2020/324

4 Granskning av säkerhetsarbete, beredskap för 
extraordinära händelser samt höjd beredskap
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

2019/1058

1

http://www.leksand.se/webbtv


2

5 Svar på motion om att samordna kommunernas IT-
funktion
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avslå motionen.

2019/1464

6 Svar på motion om samarbete mellan kommunernas 
personal- och lönekontor
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Med hänvisning till ärendets bedömning och beskrivning anse 

motionen besvarad.

2019/1466

7 Svar på motion om klimatnödläge
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avslå motionen.

2019/1131

8 Rapportering avseende förslag på effektiviseringar 
inom den politiska organisationen
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna rapporteringen.

2020/796

9 Svar på motion om ersättningar till förtroendevalda
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avslå motionen.

2019/1188

10 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för 
trygg och säker utskrivning från sluten hälso-och 
sjukvård
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna ”Länsövergripande överenskommelse om 

samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso-
och sjukvård”, i enlighet med förslaget

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter 
fattar likalydande beslut.

Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll lämnas till 
sammanträdet.

2020/844
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11 Värdskap för Gysam Dalarnas driftorganisation
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, 

med fyra bilagor, i enlighet med förslaget.
2. Uppdra till Dalarnas kommunförbund att administrera och 

besluta i frågor angående GYSAM i enlighet med 
bestämmelserna i samverkansavtalet med bilagor.

Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll lämnas till 
sammanträdet.

2020/716

12 Återbetalning av företagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Växla in förlagslånet på 2 700 000 kr som insatskapital till 

Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”).
2. Inbetala ett insatsbelopp om totalt ca 3 400 000 kr till 

Föreningen samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de 
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.

3. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om och vidta de 
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i 
Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 
2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande 
maximalt 1 300 per invånare.

4. Bemyndiga kommunstyrelsen att utse särskilt angiven person 
att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs 
med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

5. Tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande 
beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och 
lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.

Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll lämnas till 
sammanträdet.

2020/1023

13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen 
kvartal 4/2019 och kvartal 1/2020
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna rapporteringen.

2020/856
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14 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen - biståndshandläggningen kvartal 
1/2020
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna rapporteringen

2020/857

Per-Erik Ingels (C)

Ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(3)

Sammanträdesdatum
2020-08-31

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 62 Dnr 2020/324

Rapportering av krisledningsnämndens verksamhet

Beskrivning av ärendet

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska i varje 
kommun finnas en krisledningsnämnd. 
Enligt 1 kap. 4 § nämnda lag avses med extraordinär händelse en sådan 
händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller 
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och 
kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.
Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer, som framgår av 2 kap. 3 § 
nämnda lag, när en extraordinär händelse föreligger som medför att nämnden 
ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske. Om nämnden 
träder i funktion kan nämnden överta hela eller delar av verksamhets-
områden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning det är 
nödvändigt med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning, 
jfr 2 kap. 4 § nämnda lag.
Av reglementet för krisledningsnämnden i Leksands kommun, antaget av 
fullmäktige 2019-11-25, § 84, följer att en skriftlig redovisning ska lämnas 
till fullmäktige efter att krisledningsnämnden varit inkallad. 
Krisledningsnämnden var i funktion från den 26 mars 2020 till den 17 juni 
2020 och i och med detta ärende redovisas nämndens verksamhet för 
fullmäktige. 

Redovisning av nämndens verksamhet

Bakgrund till att nämnden trädde i funktion
Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade den 11 mars 2020 att 
spridningen av covid-19 är en pandemi och regeringen klassade sjukdomen 
som allmänfarlig och samhällsfarlig enligt smittskyddslagen. Risknivån för 
samhällspridning av covid-19 var vid denna tidpunkt av 
Folkhälsomyndigheten bedömd till den högsta nivån - mycket hög risk för 
spridning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(3)

Sammanträdesdatum
2020-08-31

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Ledamöterna i krisledningsnämnden i Leksands kommun höll sig 
regelbundet informerade om händelseutvecklingen lokalt och globalt och 
förvaltningsledningen gick upp i s.k. stabsläge i början av mars 2020. För att 
under även dessa särskilda omständigheter ha ändamålsenliga 
beslutsprocesser beslutade ordföranden i krisledningsnämnden den 25 mars 
2020 att nämnden skulle träda i funktion från den 26 mars. Bedömningen var 
att händelseutvecklingen och det stora behovet av insatser gjorde att 
spridningen av sjukdomen var en sådan extraordinär händelse som avses i 
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Personal- och 
kompetensförsörjningen behövde säkras, båda i verksamheter och kring 
beslutande organ, samtidigt som även smittorisken behövde minimeras.

Nämndens sammanträden och verksamhet
Från dess att nämnden trädde i funktion kom den att överta de 
verksamhetsområden som annars ansvaras för av kommunstyrelsen och dess 
utskott. Detta gällde från den 26 mars 2020 och fram till dess att 
kommunstyrelsen vid sammanträdet den 17 juni 2020, § 34, beslutade att 
verksamhetsområdena skulle återgå till ordinarie nämnd.
Till samtliga sammanträden för nämnden informerade förvaltningsledningen 
om åtgärder med anledning av den pågående pandemin samt i övrigt om 
förvaltningens strategiska arbete. Krisledningsnämnden beslutade i ett antal 
ärenden som hade direkt med den pågående pandemin att göra. I och med att 
krisledningsnämnden övertagit kommunstyrelsens verksamhetsområden kom 
den även att besluta i ärenden som annars skulle hanterats av 
kommunstyrelsen eller något av utskotten. Detta gällde ärenden som av 
något skäl inte kunde avvaktas. 
Nämnden sammanträde 12 gånger under ovan nämnda period. Protokoll från 
dessa sammanträden finns tillgängliga i kommunhuset och har även 
publicerats på kommunens webbplats. Kostnader i form av 
sammanträdesarvoden till förtroendevalda för dessa sammanträden uppgick 
till sammanlagt 18 678 kronor.
Under den tid som nämnden var igång kunde den politiska hanteringen av 
ärenden fortgå med så pass låg smittorisk som situationen medgav. Detta var 
nödvändigt under en begränsad period.
I och med att krisledningsnämnden trädde i funktion blev dock informations- 
och inflytandevägarna andra än genom kommunstyrelsen och dess utskott. 
Sammansättningen i nämnden speglar valresultatet till fullmäktige, men det 
är färre förtroendevalda och färre partier som är del av nämnden. 

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3(3)

Sammanträdesdatum
2020-08-31

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Av detta skäl hölls övriga förtroendevalda löpande informerade om 
krisledningsnämndens arbete genom brev till förtroendevalda från 
ordföranden och digitala informationsmöten med krisledningsnämndens 
presidium, fullmäktiges presidium och partiernas gruppledare. Det hölls även 
digitala informationsmöten där förvaltningen informerade förtroendevalda 
om sådant som annars skulle informerats om vid främst 
utskottssammanträden. Utöver detta har nämndens ordförande har också 
lämnat muntlig information vid de fullmäktigesammanträden som varit 
under den aktuella perioden.

Upphörande av nämndens verksamhet och återgång av 
verksamhetsområden
Pandemin och spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 är ännu 
inte över. Bedömningen dock att pandemin gått in i en fas där det initiala 
behovet av snabba beslut inte är lika omfattande och där personal- och 
kompetensförsörjningen kring beslutade politiska organ kunnat ses över. 
Vidare har de ändringar av kommunstyrelsens reglemente, beslutade av KF 
2020-05-04, § 28, om deltagande på distans förändrat möjligheterna för 
kommunstyrelsen att sammanträda med mindre smittorisk. Utskotten, som är 
en del av kommunstyrelsen, har nu förtydligat samma möjligheter. 
Kommunstyrelsen bedömde utifrån ovanstående att behovet minskat för 
krisledningsnämnden att ansvara för de verksamhetsområden som annars 
ansvaras för av kommunstyrelsen och dess utskott. Per beslut den 17 juni 
2020 återgick därför ärenden till ordinarie nämnd. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-08-17, 
§ 41
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-06-23 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna redovisningen över krisledningsnämndens verksamhet under 

perioden 2020-03-26--2020-06-17.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(3)

Sammanträdesdatum
2020-08-17

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 41 Dnr 2020/324

Krisledningsnämndens verksamhet

Beskrivning av ärendet

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska i varje 
kommun finnas en krisledningsnämnd. 
Enligt 1 kap. 4 § nämnda lag avses med extraordinär händelse en sådan 
händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller 
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och 
kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.
Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer, som framgår av 2 kap. 3 § 
nämnda lag, när en extraordinär händelse föreligger som medför att nämnden 
ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske. Om nämnden 
träder i funktion kan nämnden överta hela eller delar av verksamhets-
områden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning det är 
nödvändigt med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning, 
jfr 2 kap. 4 § nämnda lag.
Av reglementet för krisledningsnämnden i Leksands kommun, antaget av 
fullmäktige 2019-11-25, § 84, följer att en skriftlig redovisning ska lämnas 
till fullmäktige efter att krisledningsnämnden varit inkallad. 
Krisledningsnämnden var i funktion från den 26 mars 2020 till den 17 juni 
2020 och i och med detta ärende redovisas nämndens verksamhet för 
fullmäktige. 

Redovisning av nämndens verksamhet

Bakgrund till att nämnden trädde i funktion
Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade den 11 mars 2020 att 
spridningen av covid-19 är en pandemi och regeringen klassade sjukdomen 
som allmänfarlig och samhällsfarlig enligt smittskyddslagen. Risknivån för 
samhällspridning av covid-19 var vid denna tidpunkt av 
Folkhälsomyndigheten bedömd till den högsta nivån - mycket hög risk för 
spridning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(3)

Sammanträdesdatum
2020-08-17

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

Ledamöterna i krisledningsnämnden i Leksands kommun höll sig 
regelbundet informerade om händelseutvecklingen lokalt och globalt och 
förvaltningsledningen gick upp i s.k. stabsläge i början av mars 2020. För att 
under även dessa särskilda omständigheter ha ändamålsenliga 
beslutsprocesser beslutade ordföranden i krisledningsnämnden den 25 mars 
2020 att nämnden skulle träda i funktion från den 26 mars. Bedömningen var 
att händelseutvecklingen och det stora behovet av insatser gjorde att 
spridningen av sjukdomen var en sådan extraordinär händelse som avses i 
lagen agen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Personal- och 
kompetensförsörjningen behövde säkras, båda i verksamheter och kring 
beslutande organ, samtidigt som även smittorisken behövde minimeras.

Nämndens sammanträden och verksamhet
Från dess att nämnden trädde funktion kom den att överta de 
verksamhetsområden som annars ansvaras för av kommunstyrelsen och dess 
utskott. Detta gällde från den 26 mars 2020 och fram till dess att 
kommunstyrelsen vid sammanträdet den 17 juni 2020, § 34, beslutade att 
verksamhetsområdena skulle återgå till ordinarie nämnd.
Till samtliga sammanträden för nämnden informerade förvaltningsledningen 
om åtgärder med anledning av den pågående pandemin samt i övrigt om 
förvaltningens strategiska arbete. Krisledningsnämnden beslutade i ett antal 
ärenden som hade direkt med den pågående pandemin att göra. I och med att 
krisledningsnämnden övertagit kommunstyrelsens verksamhetsområden kom 
den även att besluta i ärenden som annars skulle hanterats av 
kommunstyrelsen eller något av utskotten. Detta gällde ärenden som av 
något skäl inte kunde avvaktas. 
Nämnden sammanträde 12 gånger under ovan nämnda period. Protokoll från 
dessa sammanträden finns tillgängliga i kommunhuset och har även 
publicerats på kommunens webbplats. Kostnader i form av 
sammanträdesarvoden till förtroendevalda för dessa sammanträden uppgick 
till sammanlagt 18 678 kronor.
Under den tid som nämnden var igång kunde den politiska hanteringen av 
ärenden fortgå med så pass låg smittorisk som situationen medgav. Detta var 
nödvändigt under en begränsad period.
I och med att krisledningsnämnden trädde i funktion blev dock informations- 
och inflytandevägarna andra än genom kommunstyrelsen och dess utskott. 
Sammansättningen i nämnden speglar valresultatet i fullmäktige, men det är 
färre förtroendevalda och färre partier som är del av nämnden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3(3)

Sammanträdesdatum
2020-08-17

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

Av detta skäl hölls övriga förtroendevalda löpande informerade om 
krisledningsnämndens arbete genom brev till förtroendevalda från 
ordföranden och digitala informationsmöten med krisledningsnämndens 
presidium, fullmäktiges presidium och partiernas gruppledare. Det hölls även 
digitala informationsmöten där förvaltningen informerade förtroendevalda 
om sådant som annars skulle informerats om vid främst 
utskottssammanträden. Utöver detta har nämndens ordförande har också 
lämnat muntlig information vid de fullmäktigesammanträden som varit 
under den aktuella perioden.

Upphörande av nämndens verksamhet och återgång av 
verksamhetsområden
Pandemin och spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 är ännu 
inte över. Bedömningen dock att pandemin gått in i en fas där det initiala 
behovet av snabba beslut inte är lika omfattande och där personal- och 
kompetensförsörjningen kring beslutade politiska organ kunnat ses över. 
Vidare har de ändringar av kommunstyrelsens reglemente, beslutade av KF 
2020-05-04, § 28, om deltagande på distans förändrat möjligheterna för 
kommunstyrelsen att sammanträda med mindre smittorisk. Utskotten, som är 
en del av kommunstyrelsen, har nu förtydligat samma möjligheter. 
Kommunstyrelsen bedömde utifrån ovanstående att behovet minskat för 
krisledningsnämnden att ansvara för de verksamhetsområden som annars 
ansvaras för av kommunstyrelsen och dess utskott. Per beslut den 17 juni 
2020 återgick därför ärenden till ordinarie nämnd. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-06-23
Ordförandebeslut, daterat 2020-03-25
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-06-17, 
§ 34

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
Godkänna redovisningen över krisledningsnämndens verksamhet under 
perioden 2020-03-26--2020-06-17.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(3)

Datum
2020-08-19

Referens
Dnr 2020/324  

Kommunledning
Ulrika Liljeberg

Coronaviruset och covid-19 - åtgärder och information 
från myndigheter

Beskrivning av ärendet

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska i varje 
kommun finnas en krisledningsnämnd. 
Enligt 1 kap. 4 § nämnda lag avses med extraordinär händelse en sådan 
händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller 
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och 
kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.
Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer, som framgår av 2 kap. 3 § 
nämnda lag, när en extraordinär händelse föreligger som medför att nämnden 
ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske. Om nämnden 
träder i funktion kan nämnden överta hela eller delar av verksamhets-
områden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning det är 
nödvändigt med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning, 
jfr 2 kap. 4 § nämnda lag.
Av reglementet för krisledningsnämnden i Leksands kommun, antaget av 
fullmäktige 2019-11-25, § 84, följer att en skriftlig redovisning ska lämnas 
till fullmäktige efter att krisledningsnämnden varit inkallad. 
Krisledningsnämnden var i funktion från den 26 mars 2020 till den 17 juni 
2020 och i och med detta ärende redovisas nämndens verksamhet för 
fullmäktige. 

Redovisning av nämndens verksamhet

Bakgrund till att nämnden trädde i funktion
Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade den 11 mars 2020 att 
spridningen av covid-19 är en pandemi och regeringen klassade sjukdomen 
som allmänfarlig och samhällsfarlig enligt smittskyddslagen. Risknivån för 
samhällspridning av covid-19 var vid denna tidpunkt av 
Folkhälsomyndigheten bedömd till den högsta nivån - mycket hög risk för 
spridning. 
Ledamöterna i krisledningsnämnden i Leksands kommun höll sig 
regelbundet informerade om händelseutvecklingen lokalt och globalt och 
förvaltningsledningen gick upp i s.k. stabsläge i början av mars 2020. 
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Leksands kommun

Datum
2020-08-19 Referens

Dnr 2020/324
Sida
2(3)

För att under även dessa särskilda omständigheter ha ändamålsenliga 
beslutsprocesser beslutade ordföranden i krisledningsnämnden den 25 mars 
2020 att nämnden skulle träda i funktion från den 26 mars. Bedömningen var 
att händelseutvecklingen och det stora behovet av insatser gjorde att 
spridningen av sjukdomen var en sådan extraordinär händelse som avses i 
lagen agen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Personal- och 
kompetensförsörjningen behövde säkras, båda i verksamheter och kring 
beslutande organ, samtidigt som även smittorisken behövde minimeras.

Nämndens sammanträden och verksamhet
Från dess att nämnden trädde funktion kom den att överta de 
verksamhetsområden som annars ansvaras för av kommunstyrelsen och dess 
utskott. Detta gällde från den 26 mars 2020 och fram till dess att 
kommunstyrelsen vid sammanträdet den 17 juni 2020, § 34, beslutade att 
verksamhetsområdena skulle återgå till ordinarie nämnd.
Till samtliga sammanträden för nämnden informerade förvaltningsledningen 
om åtgärder med anledning av den pågående pandemin samt i övrigt om 
förvaltningens strategiska arbete. Krisledningsnämnden beslutade i ett antal 
ärenden som hade direkt med den pågående pandemin att göra. I och med att 
krisledningsnämnden övertagit kommunstyrelsens verksamhetsområden kom 
den även att besluta i ärenden som annars skulle hanterats av 
kommunstyrelsen eller något av utskotten. Detta gällde ärenden som av 
något skäl inte kunde avvaktas. 
Nämnden sammanträde 12 gånger under ovan nämnda period. Protokoll från 
dessa sammanträden finns tillgängliga i kommunhuset och har även 
publicerats på kommunens webbplats. Kostnader i form av 
sammanträdesarvoden till förtroendevalda för dessa sammanträden uppgick 
till sammanlagt 18 678 kronor.
Under den tid som nämnden var igång kunde den politiska hanteringen av 
ärenden fortgå med så pass låg smittorisk som situationen medgav. Detta var 
nödvändigt under en begränsad period.
I och med att krisledningsnämnden trädde i funktion blev dock informations- 
och inflytandevägarna andra än genom kommunstyrelsen och dess utskott. 
Sammansättningen i nämnden speglar valresultatet i fullmäktige, men det är 
färre förtroendevalda och färre partier som är del av nämnden. Av detta skäl 
hölls övriga förtroendevalda löpande informerade om krisledningsnämndens 
arbete genom brev till förtroendevalda från ordföranden och digitala 
informationsmöten med krisledningsnämndens presidium, fullmäktiges 
presidium och partiernas gruppledare. Det hölls även digitala 
informationsmöten där förvaltningen informerade förtroendevalda om sådant 
som annars skulle informerats om vid främst utskottssammanträden. Utöver 
detta har nämndens ordförande har också lämnat muntlig information vid de 
fullmäktigesammanträden som varit under den aktuella perioden.
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Upphörande av nämndens verksamhet och återgång av 
verksamhetsområden
Pandemin och spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 är ännu 
inte över. Bedömningen dock att pandemin gått in i en fas där det initiala 
behovet av snabba beslut inte är lika omfattande och där personal- och 
kompetensförsörjningen kring beslutade politiska organ kunnat ses över. 
Vidare har de ändringar av kommunstyrelsens reglemente, beslutade av KF 
2020-05-04, § 28, om deltagande på distans förändrat möjligheterna för 
kommunstyrelsen att sammanträda med mindre smittorisk. Utskotten, som är 
en del av kommunstyrelsen, har nu förtydligat samma möjligheter. 
Kommunstyrelsen bedömde utifrån ovanstående att behovet minskat för 
krisledningsnämnden att ansvara för de verksamhetsområden som annars 
ansvaras för av kommunstyrelsen och dess utskott. Per beslut den 17 juni 
2020 återgick därför ärenden till ordinarie nämnd. 

Förslag till beslut 
1. Godkänna redovisningen över krisledningsnämndens verksamhet under 

perioden 2020-03-26--2020-06-17.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-06-23
Ordförandebeslut, daterat 2020-04-25
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-06-17, 
§ 34

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Ulrika Liljeberg (C), krisledningsnämndens ordförande
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§ 61 Dnr 2019/1058

Granskning av säkerhetsarbete, beredskap för 
extraordinära händelser samt höjd beredskap

Beskrivning av ärendet
Leksands kommuns revisorer gav revisionsfirman KPMG i uppdrag att 
granska rutinerna kring kommunens säkerhetsabete, beredskap för 
extraordinära händelser samt höjd beredskap. Uppdraget ingick i 
revisionsplanen för 2019. 
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen bedriver ett 
ändamålsenligt säkerhets- och krisberedskapsarbete för hantering av 
extraordinära händelser och höjd beredskap.
Den sammanfattande bedömningen var att Leksands kommun har en 
funktionell dokumenterad struktur och rutiner för sitt kris- och 
beredskapsarbete. De områden som de i granskningen har identifierat som 
kan innebära svagheter eller kritiska punkter är kommunikation, 
säkerhetsklassificering och åtgärder i enlighet med det s.k. NIS-direktivet 
(EU 2016/1148). NIS står för Network and Information Systems och är ett 
direktiv innehållande krav på säkerhet i nätverk och informationssystem.
Utifrån granskningen har revisorerna kommit fram till ett antal 
rekommendationer för fortsatt förbättring: 
- Likställighet vid framtagande av ny RSA så att begrepp och funktion 

stämmer med övriga kommuner i länet. 
- Klargörande kring krisledningsnämndens sammansättning och funktion.
- Mellankommunal utveckling av kommunikationsfunktionerna så långt 

det är möjligt.
- Upprättande och formalisering av krishanteringsråd.
- Systematiskt arbete kring NIS-direktivet.

Sektorns bedömning
Sedan den 11 mars har förvaltningens krisledning varit igång och arbetat 
enligt den struktur och rutiner som finns för vårt kris- och beredskapsarbete. 
Det har gett oss ett unikt tillfälle att utvärdera arbetet under pågående kris, 
och de styrdokument som finns uppdateras och revideras löpande efter behov 
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och förbättringar införs. En del av det utvecklingsarbete som påbörjades 
innan pandemin bröt ut har dock fått pausas då resurserna har omfördelats 
till krisarbete. Krisledningen är fortsatt igång under sommaren. 
Kommunens krisledningsnämnd har också för första gången någonsin varit 
aktiverad från den 26 mars till den 17 juni. 
Nedan följer kommentarer och redovisning av de åtgärder som vidtas enligt 
de rekommendationer som revisorerna gett.

Likställighet vid framtagande av ny RSA så att begrepp och funktion 
stämmer med övriga kommuner i länet
Arbetet med att ta fram en ny Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) pågår och 
kommer att slutföras efter pågående krisarbete. Kommunen följer då de 
mallar och direktiv som kommer från berörda myndigheter (MSB och 
Länsstyrelsen), vilket säkerställer att den harmoniseras med övriga 
kommuner.  

Klargörande kring krisledningsnämndens sammansättning och funktion
Krisledningsnämnden har under rådande pandemi för första gången varit 
aktiverad och testad i skarpt läge, och visade sig i stora delar fungera mycket 
väl. De styrdokument som finns och som rör krisledningsnämndens arbete 
kommer efter krisen att revideras, samordnas och uppdateras i enlighet med 
de erfarenheter som nu gjorts. 

Mellankommunal samverkan av kommunikationsfunktionerna så långt det är 
möjligt
Det finns sedan ett tiotal år tillbaka ett väl fungerande kriskommunikations-
nätverk i Dalarna som leds av Länsstyrelsen. Där samordnas 
kommunikationsinsatser och gemensamma rutiner. Även gemensamma 
utbildningsinsatser och krisövningar genomförs. Under rådande pandemi har 
flertalet resurser inom kommunen omfördelats till kommunikations-
avdelningen för att avlasta och klara en längre tids uthållighet med gott 
resultat. De lokala samarbetena med bolagen behöver ses över och förstärkas 
gällande kriskommunikation. Det arbetet fortsätter så snart resurser kan 
omfördelas från pågående krisarbete. 

Upprättande och formalisering av ett krishanteringsråd med fokus på 
finansiella tjänster, elförsörjning och livsmedelsförsörjning
Arbetet med att upprätta ett krishanteringsråd pågår och är viktigt att få till 
stånd. Dock har det fått prioriteras ner under pågående pandemi och kommer 
att återupptas så snart resurser kan omfördelas igen. 

Systematiskt arbete kring NIS-direktivet
Arbetet utifrån NIS-direktivet är påbörjat och befinner sig i en uppstartsfas. 
En informationssäkerhetssamordnare anställdes för drygt ett år sedan som 
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tyvärr har varit långtidssjukskriven och nu avslutat sin anställning. Under 
hösten kommer därför arbetet organiseras om och startas upp på nytt. 
Implementeringen av ett nytt incidentrapporteringssystem påbörjades vid 
årsskiftet och är ett system som kan användas till flera områden än bara 
arbetsskaderapportering. Implementeringen har dock fått pausas med 
anledning av rådande pandemi, men kommer att återupptas så snart resurser 
kan omfördelas igen.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 
2020-08-17, § 40
Tjänsteutlåtande, daterad 2020-07-20
Rapport – KPMGs granskning av säkerhetsarbetet Leksands kommun 
Undertecknat missiv – KPMGs granskning av säkerhetsarbetet Leksands 
kommun

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta yttrandet som kommunstyrelsens och översända det till revisionen, i 

enlighet med förslaget.
2. Översända yttrandet till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutet skickas till
Revisorerna och dess biträde
Stabschef
Kommundirektör 
Kommunfullmäktige
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Granskning av säkerhetsarbete, beredskap för 
extraordinära händelser samt höjd beredskap

Beskrivning av ärendet
Leksands kommuns revisorer gav KPMG i uppdrag att granska rutinerna 
kring kommunens säkerhetsabete, beredskap för extraordinära händelser 
samt höjd beredskap. Uppdraget ingick i revisionsplanen för 2019. 
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen bedriver ett 
ändamålsenligt säkerhets- och krisberedskapsarbete för hantering av 
extraordinära händelser och höjd beredskap.

Den sammanfattande bedömningen var att Leksands kommun har en 
funktionell dokumenterad struktur och rutiner för sitt kris- och 
beredskapsarbete. De områden som de i granskningen har identifierat som 
kan innebära svagheter eller kritiska punkter är kommunikation, 
säkerhetsklassificering och åtgärder i enlighet med NIS-direktivet. Utifrån 
dessa har revisorerna kommit fram till ett antal rekommendationer för 
fortsatt förbättring: 

 Likställighet vid framtagande av ny RSA så att begrepp och funktion 
stämmer med övriga kommuner i länet. 

 Klargörande kring krisledningsnämndens sammansättning och 
funktion.

 Mellankommunal utveckling av kommunikationsfunktionerna så 
långt det är möjligt.

 Upprättande och formalisering av krishanteringsråd.
 Systematiskt arbete kring NIS-direktivet.

Yttrande
Sedan den 11 mars har förvaltningens krisledning varit igång och arbetat 
enligt den struktur och rutiner som finns för vårt kris- och beredskapsarbete. 
Det har gett oss ett unikt tillfälle att utvärdera arbetet under pågående kris, 
och de styrdokument som finns uppdateras och revideras löpande efter behov 
och förbättringar införs. En del av det utvecklingsarbete som påbörjades 
innan pandemin bröt ut har dock fått pausas då resurserna har omfördelats 
till krisarbete. Krisledningen är fortsatt igång under sommaren. Kommunens 
krisledningsnämnd har också för första gången någonsin varit aktiverad från 
den 26 mars till den 17 juni. 

Nedan följer kommentarer och redovisning av de åtgärder som vidtas enligt 
de rekommendationer som revisorerna gett.
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Likställighet vid framtagande av ny RSA så att begrepp och funktion 
stämmer med övriga kommuner i länet
Arbetet med att ta fram en ny Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) pågår och 
kommer att slutföras efter pågående krisarbete. Kommunen följer då de 
mallar och direktiv som kommer från berörda myndigheter (MSB och 
Länsstyrelsen), vilket säkerställer att den harmoniseras med övriga 
kommuner.  

Klargörande kring krisledningsnämndens sammansättning och funktion
Krisledningsnämnden har under rådande pandemi för första gången varit 
aktiverad och testad i skarpt läge, och visade sig i stora delar fungera mycket 
väl. De styrdokument som finns och som rör krisledningsnämndens arbete 
kommer efter krisen att revideras, samordnas och uppdateras i enlighet med 
de erfarenheter som nu gjorts. 

Mellankommunal samverkan av kommunikationsfunktionerna så långt det är 
möjligt
Det finns sedan ett tiotal år tillbaka ett väl fungerande kriskommunikations-
nätverk i Dalarna som leds av Länsstyrelsen. Där samordnas 
kommunikationsinsatser och gemensamma rutiner. Även gemensamma 
utbildningsinsatser och krisövningar genomförs. Under rådande pandemi har 
flertalet resurser inom kommunen omfördelats till kommunikations-
avdelningen för att avlasta och klara en längre tids uthållighet med gott 
resultat. De lokala samarbetena med bolagen behöver ses över och förstärkas 
gällande kriskommunikation. Det arbetet fortsätter så snart resurser kan 
omfördelas från pågående krisarbete. 

Upprättande och formalisering av ett krishanteringsråd med fokus på 
finansiella tjänster, elförsörjning och livsmedelsförsörjning
Arbetet med att upprätta ett krishanteringsråd pågår och är viktigt att få till 
stånd. Dock har det fått prioriteras ner under pågående pandemi och kommer 
att återupptas så snart resurser kan omfördelas igen. 

Systematiskt arbete kring NIS-direktivet
Arbetet utifrån NIS-direktivet är påbörjat och befinner sig i en uppstartsfas. 
En informationssäkerhetssamordnare anställdes för drygt ett år sedan som 
tyvärr har varit långtidssjukskriven och nu avslutat sin anställning. Under 
hösten kommer därför arbetet organiseras om och startas upp på nytt. 
Implementeringen av ett nytt incidentrapporteringssystem påbörjades vid 
årsskiftet och är ett system som kan användas till flera områden än bara 
arbetsskaderapportering. Implementeringen har dock fått pausas med 
anledning av rådande pandemi, men kommer att återupptas så snart resurser 
kan omfördelas igen.

Förslag till beslut
Översända yttrandet till Leksands kommuns revisorer.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterad 2020-07-20
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Rapport – KPMGs granskning av säkerhetsarbetet Leksands kommun 
slutlig.pdf
Undertecknat missiv – KPMGs granskning av säkerhetsarbetet Leksands 
kommun.pdf

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Leksands kommuns revisorer
KPMG, revisorernas biträde
Kommundirektör Göran Wigert
Sektorchef Verksamhetsstöd Maria Bond
HR- och säkerhetsskyddschef Hanna Trädgårdh Oscarsson
Kommunikationschef Kristina Backlund
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Leksands kommun 

Revisorerna 2020-01-22 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige för kännedom 

Granskning av säkerhetsarbete, beredskap för extraordinära händelser samt 
höjd beredskap 

Leksands kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska rutinerna kring kommunens säker-
hetsabete, beredskap för extraordinära händelser samt höjd beredskap. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2019. 

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen bedriver ett ändamålsenligt säkerhets- och krisbe-
redskapsarbete för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap. 

Den sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att Leksands kommun har en funktionell 
dokumenterad struktur och rutiner för sitt kris- och beredskapsarbete. Kommunen redovisar funktionella 
arbetssätt med lärande och utveckling som grund vilket är önskvärt vid säkerhets- och beredskapsarbete. 
Det är genom att utvärdera och lära av konkreta exempel som kris- och beredskapsarbetet anpassas till 
verkligheten. De områden som i granskningen identifierats kunna innebära svagheter eller kritiska punkter 
för Leksands kommun är kommunikation, säkerhetsklassificering och åtgärder i enlighet med NIS- direk-
tivet. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att: 

• Vid framtagande av ny RSA se över likställigheten i dokumentet. Utöver funktionsmässighet är 
det viktigt att RSA:n som tas fram harmoniserar i så många delar som möjligt med övriga kom-
muner i länet för att ge möjligheter till ökad förståelse och samarbete framöver. 

• Se över Styrdokument för Leksands kommuns säkerhetsarbete 2019 — 2022 i de delar som handlar 
om krisledningsnämndens sammansättning och synkronisera dem med reglemente för krisled-
ningsnämnd. 

• Upprätta samarbetsforum för utveckling av kommunikation. Mellankommunal samverkan inom 
kommunikationsområdet ger ökad robusthet och uthållighet i kris. Samverkansgrupperna kan ex-
empelvis ha till uppgift att så långt det är möjligt likställa kommunikationsriktlinjer, rutiner och 
checklistor utifrån ärendetyper. 

• Upprätta ett lcrishanteringsråd. Formalisera rådets funktion och position i krishanteringsstrukturen, 
det vill säga i styrande dokument och informationskanaler. Uttala funktionen kring krishanterings-
rådet med fokus på finansiella tjänster, elförsörjning och livsmedelsförsörjning. 

• Arbeta vidare med strukturer för att säkra processer med bakgrund i N1S- direktivet samt upprätta 
ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete. Det bör även finnas en struktur för 
incidentrapportering i kommunen. 

Revisionen överlämnar rapporten för beaktande och begär yttrande med redovisning av åtgärder, senast 
2020-08-31. 
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För de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun 

Kerstin Furöstam 
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Leksands kommun 
 Granskning av säkerhetsarbete, beredskap för extraordinära händelser samt höjd beredskap 
 
 2020-01-22 

1 Sammanfattning 
Vi har av Leksands kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna kring 
kommunens säkerhetsabete, beredskap för extraordinära händelser samt höjd 
beredskap. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen bedriver ett ändamålsenligt 
säkerhets- och krisberedskapsarbete för hantering av extraordinära händelser och höjd 
beredskap.    
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att Leksands kommun 
har en funktionell dokumenterad struktur och rutiner för sitt kris- och beredskapsarbete. 
Kommunen redovisar funktionella arbetssätt med lärande och utveckling som grund 
vilket är önskvärt vid säkerhets- och beredskapsarbete. Det är genom att utvärdera och 
lära av konkreta exempel som kris- och beredskapsarbetet anpassas till verkligheten. 
De områden som i granskningen identifierats kunna innebära svagheter eller kritiska 
punkter för Leksands kommun är kommunikation, säkerhetsklassificering och åtgärder i 
enlighet med NIS- direktivet. Bland de rekommendationer som lämnas i rapporten ingår 
att stärka möjligheterna till ökat samarbete med andra aktörer samt upprättande av 
krishanteringsråd. Krishanteringsråd innebär en möjlighet att arbeta med inkludering av 
fler områden inom krisarbetet än vad som hanteras idag i kommunen vilket skulle ge 
mer bredd och större funktionalitet utifrån möjliga framtida risker. 
Leksands kommun bör se över Styrdokument för Leksands kommuns säkerhetsarbete 
2019 – 2022 i de delar som handlar om krisledningsnämndens sammansättning och 
synkronisera dem med reglemente för krisledningsnämnd.  
Analys av dokument och intervjuer har uteslutande skett utifrån revisionsansvaret som 
innebär att kartlägga kris- och beredskapsarbetets förutsättningar och nuläge.  
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Vid framtagande av ny RSA se över likställigheten i dokumentet. Utöver 
funktionsmässighet är det viktigt att RSA:n som tas fram harmoniserar i så 
många delar som möjligt med övriga kommuner i länet för att ge möjligheter till 
ökad förståelse och samarbete framöver.  

• Se över Styrdokument för Leksands kommuns säkerhetsarbete 2019 – 2022 i 
de delar som handlar om krisledningsnämndens sammansättning och 
synkronisera dem med reglemente för krisledningsnämnd.  

• Upprätta samarbetsforum för utveckling av kommunikation. Mellankommunal 
samverkan inom kommunikationsområdet ger ökad robusthet och uthållighet i 
kris. Samverkansgrupperna kan exempelvis ha till uppgift att så långt det är 
möjligt likställa kommunikationsriktlinjer, rutiner och checklistor utifrån 
ärendetyper. 
 
 
 
 

24



 

 3 
© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Leksands kommun 
 Granskning av säkerhetsarbete, beredskap för extraordinära händelser samt höjd beredskap 
 
 2020-01-22 

 
 
 

• Upprätta ett krishanteringsråd. Formalisera rådets funktion och position i 
krishanteringsstrukturen, det vill säga i styrande dokument och 
informationskanaler. Uttala funktionen kring krishanteringsrådet med fokus på 
finansiella tjänster, elförsörjning och livsmedelsförsörjning. 

• Arbeta vidare med strukturer för att säkra processer med bakgrund i NIS- 
direktivet samt upprätta ett systematiskt och riskbaserat 
informationssäkerhetsarbete. Det bör även finnas en struktur för 
incidentrapportering i kommunen.  
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Leksands kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens säkerhetsarbete, beredskap för extra ordinära händelser samt höjd 
beredskap. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.  
Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, innebär 
en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.  
Att en kommun organiserar och systematiserar sitt beredskaps- och säkerhetsarbete är 
en förutsättning för att nå de krav som ställs i aktuella lagar. Utan en organisation kring 
dessa frågor ökar risken markant att medborgare, den kommunala verksamheten eller 
kommunens medarbetare drabbas av olägenheter i samband med en extraordinär 
händelse. Kommunen kan dessutom mista det statsbidrag som betalas ut för arbetet.  
Med anledning av ovanstående har kommunens revisorer dragit slutsatsen i sin 
riskanalys, att kommunens rutiner avseende säkerhetsarbete behöver granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen bedriver ett ändamålsenligt 
säkerhets- och krisberedskapsarbete för hantering av extraordinära händelser och höjd 
beredskap.    
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

— Är krisledningen ändamålsenlig?  
— Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning i händelse av extraordinära händelser?  
— Vilken samverkan sker med olika aktörer internt och externt?  
— Har kommunen utformat sin risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med MSB:s 

riktlinjer?  
— Finns en tillräcklig uppföljning av beredskapsarbetet?  
— Har kommunen haft tillräcklig övningsverksamhet och samträning och hur har detta 

följts upp?  
— Har kommunen en ändamålsenlig plan för kriskommunikation?  
— Har säkerhetsskyddklassificering i enlighet med den nya säkerhetsskyddslagen 

genomförts? Samt analys av om säkerhetskänslig verksamhet omfattas av 
säkerhetsskyddslagen eller annan lagstiftning, exempelvis NIS-direktiven?  
 

Granskningen avgränsas till krisledningsarbetet i kommunen.  
Granskningen avser kommunstyrelsen.  
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2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 
— Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap 
— NIS - direktivet 
— Säkerheters skyddslag (2018:585) 
— Gällande föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalys  
— Kommunstyrelsens delegeringsordning  
— Reglemente för krisledningsnämnden  
— Kommunens översiktsplan  
— Styrdokument för krishantering  
— Organisationsskiss 
— Övriga relevanta checklistor, rutinbeskrivningar med mera    
 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av ovanstående dokument samt lagstiftning. 
— Intervjuer med berörda tjänstemän däribland kommundirektör, 

beredskapssamordnaren samt HR-chef.  
— Avstämning mot nämnda rapporteringar från Länsstyrelsen för år 2016 och 2017. 

 
Rapporten är faktakontrollerad av de som intervjuats i granskningen. 
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2.4 Granskningsförutsättningar och rollfördelning  
KPMG  
Bedömningen KPMG gör i granskningen utgår från rollen som verksamhetsrevisorer 
och baserar sig på styrdokument och revisionskriterier. Analys av dokument och 
intervjuer sker uteslutande utifrån revisionsansvaret som innebär att kartlägga kris- och 
beredskapsarbetets förutsättningar och nuläge. Kommentarer och 
rekommendationer baseras på analys av förutsättningar och nuläge samt eventuella 
anmärkningar, utlåtanden med mera från länsstyrelsen. 
Granskningens slutsatser innebär inte en bedömning kring hur kommunen skulle klara 
av en kris i dag. 
Länsstyrelsen  
Enligt förordningen (2001:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid 
höjd beredskap 4§, ska länsstyrelsen vara sammanhållande för krisberedskapen inom 
sitt geografiska område. Före, under och efter kris verka för samordning och 
gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas.  
Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar att både stödja samt att följa upp och 
bedöma kommunernas arbete med krisberedskap. Det innebär att det är 
Länsstyrelsens uppgift att bedöma om det arbete som kommunen bedriver inom 
krisberedskap är av god kvalitet och uppfyller de krav som gäller enligt lag.  I 
granskningen har utlåtanden och dokumentation av utvärderingar av kris- och 
beredskapsarbetet i Leksands kommun inhämtats.  
 
Säkerhetsskyddslagen  
Den 24 maj 2018 trädde en ny säkerhetsskyddslag (2018:585) i kraft.  Lagen gäller 
bland annat för den som bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges 
säkerhet. Dit räknas kommuner. Av lagen framgår att säkerhetsskyddsklassificering 
berör uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som därför omfattas av 
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) eller hade omfattats av OSL 
om den hade varit tillämplig.  
Säkerhetsskyddslagen påverkar möjligheterna för granskande revisorer att ta del av 
säkerhetsklassade dokument men i uppdragets syfte eller funktion ingår inte att ta del 
av dokument och handlingar som är säkerhetsklassificerade. 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Organisation  

Grunderna för den svenska krishanteringen utgörs av tre principer. Dessa är 
ansvarsprincipen, närhetsprincipen och likhetsprincipen.  
Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet i normala 
situationer har samma ansvar vid en samhällsstörning. Ansvarsprincipen innebär också 
ett ansvar att stödja och samverka med andra verksamheter som berörs av en kris.  
Närhetsprincipen betyder att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de 
som är närmast ansvariga och berörda.  
Likhetsprincipen gör gällande att aktörerna som hanterar samhällsstörningar inte ska 
göra större förändringar i organisationen än vad situationen kräver. Det vill säga att 
verksamheten ska bedrivas så likt normala förhållanden som möjligt.  
2006 utfärdades Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Lagen syftar till att minska 
sårbarheten i kommuners och regioners verksamhet samt till att de ska ha en god 
förmåga att hantera krissituationer i fredstid.  
Ansvaret enligt LEH kan sammanfattas med att: 

• I kommunen finnas en nämnd som fullgör uppgifter under extraordinära 
händelser i fredstid (kallad krisledningsnämnd).  

• Kommunen ska planera för att kunna tillgodose de särskilda behov av 
information och stöd till enskilda som uppstår i samband med en kris.  

• För att klara verksamhetsansvaret måste kommunen bl.a. ha en organisation 
för krishantering, planer och förberedda lokaler.  

• Kontinuerligt utbilda och öva krishanteringsorganisationen. 
I 2 kap 1§ återges att kommunerna ska analysera vilka extraordinära händelser i 
fredstid som kan inträffa och vilken påverkan dessa händelser kan tänkas ha på 
verksamheten. Resultatet ska sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). 
För varje ny mandatperiod ska kommuner och landsting fastställa en plan för hur de 
ska hantera extraordinära händelser. Planen ska ta RSA:n i beaktande.  
För att bli funktionellt bör det systematiska arbetet med krisberedskap ha sin 
utgångspunkt i kommunernas ordinarie planerings- och uppföljningsprocesser.  
 
Det systematiska arbetet med krisberedskap ska delas in i följande:  

1. Identifiera risker och brister i förmågor samt behov av åtgärder,  
2. planera och fatta beslut om åtgärder, 
3. genomföra åtgärder samt  
4. följa upp genomförd verksamhet och utvecklingen av förmågor.   
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3.1.1 Intern organisation i Leksands kommun 
I Styrdokument för Leksands kommuns arbete med krisberedskap 2019 - 2022 
beskrivs den övergripande styrningen vid kris- och beredskap. Kommunstyrelsen är 
krisledningsnämnd för åtgärder kopplade till lagstiftning vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap samt för åtgärder inom lagen om totalförsvar och höjd 
beredskap.  
Kommunstyrelsens roll vid kris- och beredskap anges i reglementet för 
krisledningsnämnd som antogs av kommunfullmäktige 2016-09-19 §. Där står att den 
ansvarar för att kommunen fullgör kommunens uppgifter enligt lag avseende 
extraordinära händelser i fredstid samt krisberedskap. Kommunstyrelsens allmänna 
utskott har ett beredningsansvar för säkerhetsfrågor.  
Krisledningsnämnden har i uppdrag att fastställa inriktning och ramar för den operativa 
ledningen. Det vill säga krisledningsgruppen/staben.  
Vid andra typer av kriser utanför nämnda lagstiftningsområden är det allmänna 
utskottet som träder in. Allmänna utskottet kallas organisatoriskt för ”Grundorganisation 
vid kris” i kommunens organisationsskiss. 
Allmänna utskottet som kallas grundorganisation vid kris enligt den organisationsskiss 
vi tagit del av i granskningsunderlaget ska enligt reglemente bestå av sju ledamöter 
och fyra ersättare.  
Enligt kommunstyrelsens delegeringsordning för kommunstyrelsens utskott, 
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör, ska allmänna utskottet bevaka 
och ge direktiv för kommunens agerande i olika typer av säkerhetsfrågor.  
Styrdokument och reglemente anger när krisledningsnämnden aktiveras, hur 
återrapportering till kommunfullmäktige ska ske skriftligt när nämnden har varit inkallad, 
allmänna utskottets beslutanderätt vid olika typer av händelser och tjänstepersoners 
beslutanderätt vid olika typer av händelser. Krisledningsgruppens/stabens ansvar för 
den strategiska ledningen vid kris anges. Vidare finns angivet hur det dagliga 
krisberedskapsarbetet ska bedrivas i Leksands kommun samt att förvaltningar och 
bolag är skyldiga att delta i arbetet när så bedöms nödvändigt. 
I sammanställning av den kommunspecifika LSO dokumentationen framgår att det 
finns en beredskapsgrupp. Det är en tjänstemannagrupp bestående av 
beredskapssamordnare, säkerhetschef, informationssäkerhetssamordnare, IT-chef, 
dataskyddsombud, kommunikationschef samt biträdande kommundirektör. Gruppen 
arbetar tillsammans med att förbättra kommunens beredskap.  
Iakttagelser: 
I våra intervjuer framgår att kommunens tre kommunikatörer även är delaktiga i 
krisorganisationen.  
Leksands kommuns krisledningsorganisation upplevs i våra intervjuer med tjänstemän 
som en funktionell och stabil grundorganisation. Den är sammansatt med väl utvalda 
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funktioner för att uppnå en fungerande organisation. Bedömningen är att kommunen är 
väl rustad för en eventuell krissituation eller extraordinär händelse.  
Delar av krisledningsfunktionen låg tidigare under räddningstjänsten men lyftes för fem 
år sedan till kommunstyrelseförvaltningen. I våra intervjuer förmedlas det att flytten av 
krisledningsfunktionen har varit positiv och gjort en stor skillnad för verksamheten, 
arbetet upplevs vara enklare med tanke på kompetensprofil och ett helhetsgrepp kring 
krisledningsorganisationsarbetet. Det upplevs blivit en tydligare breddning när hela 
organisationen ligger inom kommunen istället för att delvis ligga hos räddningstjänsten. 
Likaså upplevs förståelsen inom kommunen ha ökat gällande innebörden av arbete 
med krisorganisation. Kommundirektören uppger att kommunen i tidigare organisation 
upplevt det problematiskt när tjänstepersoner med central och samordnande roll i 
krisledningsarbetet slutat och det inte funnits ordentligt uppbackning på positionen. 
Bedömning:  
Vi bedömer att gränsdragningen och sammansättningen av krisledningsnämnden i 
Leksands kommun och delegationen som getts till nämnden kan medföra vissa hinder 
eller risker: 

• I krisledningsnämndens reglemente framgår att nämnden utses av 
kommunfullmäktige och ska bestå av sju ordinarie ledamöter, inklusive 
ordförande och vice ordförande, samt sju ersättare.  

• I det övergripande Styrdokument för Leksands kommuns säkerhetsarbete 2019 
– 2022 framgår att det är kommunstyrelsen som utgör krisledningsnämnd vid 
extraordinära händelser.  

I vår granskning kan vi konstatera att det endast är delar av kommunstyrelsen som 
utgör krisledningsnämnd. Kommunstyrelsen i Leksands kommun består av 15 
ledamöter och 35 ersättare till skillnad från den krisledningsnämnd som faktiskt inträder 
vid kris eller höjd beredskap i enlighet med krisledningsnämndens reglemente.  
Den krisledningsnämnd som anges i Styrdokument för Leksands kommuns 
säkerhetsarbete 2019 – 2022 är inte densamma som faktiskt inträder vid extraordinära 
händelser i fredstid eller höjd beredskap. Att det är en annan sammansättning 
ledamöter som utgör krisledningsnämnd kan innebära problem.  
Med anledning av ovanstående bedömer vi att en tydlighet och koppling mellan 
styrdokument och verklig organisation är önskvärd.  
Den nya kommunallagen medger större utrymme till delegering generellt, till olika 
grupperingar och till utskott bland annat vilket gör att det är möjligt att organisera sig på 
olika sätt. Det viktiga är att den information som finns är politiskt beslutad, likartad och 
välkänd i organisationen. 
Att få funktionalitet och möjlighet till snabba beslut i en krisledningsnämnd kan vara 
önskvärt och en mindre sammansättning kan vara att föredra. Granskningsanalysen 
understryker ändå att tydlighet är av yttersta vikt vid just krisorganisation då det inte får 
råda oklarheter i ett skarpt läge.  
 
Vid förändringar i nuvarande dokument är det viktigt att notera att utskott inte ges 
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delegation att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller större vikt. Ett utskott 
kan inte heller besluta kring ärenden som rör verksamhetens riktning.  
För att minska sårbarheten i kris- och beredskapsarbetet är det vidare viktigt att 
undvika eller i vissa fall minska personberoende. 
Att krisledningsfunktionen med beredskapssamordning flyttades till 
förvaltningsorganisationen för fem år sedan upplevs som en positiv förändring inom 
Leksands kommun. Sannolikt har det medfört att krisledningsfrågor och kunskapen om 
vikten av beredskap har ökat generellt i kommunen. Krislednings- och riskarbetet har 
en möjlighet att genomsyra verksamheterna inom kommunen på ett mer funktionellt 
sätt.  
Omorganisationen kan säkert strategiskt nyttjas som en del i Leksands kommuns 
utvecklingsarbete att skapa beredskap och framåtsyftande planering inom flera 
riskområden än de traditionella. Så som inom åtgärder kopplade till NIS- direktivet och 
hantering av terrorhot exempelvis.  

3.2 Styrande dokument  
2018 träffades en överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan staten, 
företrädda av MSB och dåvarande Sveriges kommuner och landsting, SKL (SKL 
18/03101, MSB 2018–09779 nu SKR).  
I överenskommelsen som trädde i kraft 1 januari 2019 regleras kommunernas 
ersättning för de uppgifter som kommunerna har enligt LEH (2006:544). Preciserat i 
överenskommelsen finns de förväntningar som staten har på hur uppgifterna ska 
genomföras. Förväntningar i form av målbeskrivningar och riktlinjer för olika uppgifter i 
lagen. Enligt överenskommelsen ska kommunen ta fram ett styrdokument för arbete 
med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och 
inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden.  
 
Kommunen ska i enlighet med LEH (2 kap 1 §) med grund i risk- och 
sårbarhetsanalysen, fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. 
Det ska göras varje ny mandatperiod. 
 
Enligt överenskommelsen ska kommunen ta fram en utbildnings- och övningsplan och 
reglemente för krisledningsnämnden. Det framgår även att kommunen i instruktionen 
för kommundirektören bör uttrycka vilka uppgifter som kommundirektören ska ha inom 
krisberedskap.  
 
Iakttagelser 
I inledningskapitlet till gällande Översiktsplan för Leksands kommun anges ”Vid all 
planering beaktas klimatförändringarnas eventuella påföljder, som exempelvis 
översvämningar, ras och skred. I Leksand ska invånarna bo säkert”. Sista kapitlet i 
samma översiktsplan hanterar området Miljö, hälsa och säkerhet där särskilt sista 
delen som beskriver arbetet för att förebygga och hantera risk för skred, ras och 
översvämning som behandlar kris- och beredskapsområdet. 
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Översiktsplanen, som antogs av kommunfullmäktige 2014 uttrycker att kommunen 
aktivt arbetar med att skapa en trygg kommun. Målet är ”att minska antalet olyckor och 
dess följder”. I översiktsplanen identifieras åtta områden som kommunen ska arbeta 
med för att nå målet. Ett av dessa områden är krishantering.  
Kommunfullmäktige antog år 2019 dokumentet Styrdokument för Leksands kommuns 
arbete med krisberedskap 2019–2022. Dokumentet omfattar samtliga delar enligt 
överenskommelsen mellan SKL (SKR) och MSB. Styrdokumentet beskriver 
kommunens förberedande arbete, krisorganisationen samt ansvarsfördelningen vid 
olika typer av händelser däribland exempelvis extraordinära händelser.  
Vidare framgår Leksands mål för krishanteringen: 
Samverkan för en väl fungerande krishantering vid allvarliga störningar, stora olyckor 
och kriser samt att samhällets resurser används på ett effektivt sätt för människors 
bästa.  
Styrdokument för Leksands kommuns arbete med krisberedskap 2019 - 2022 
innehåller en plan för arbete och åtgärder i syfte att höja kommunens förmåga att 
hantera kriser. Åtgärderna har tagits fram med hänsyn till de brister som framkommit i 
risk- och sårbarhetsanalysen samt genom direktiv från myndigheter och genom 
erfarenhet av händelsestyrda sårbarheter.   
I planen finns en matris som anger arbete och åtgärd, datum, deltagare, ansvar samt 
tidsintervall för genomförande.  
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Figur 1. Arbete och åtgärder inom Leksand kommun 2019–2022 i syfte att höja kommunens 
förmåga att hantera kriser, tagen, tagen från Styrdokument för Leksands kommuns arbete med 
krisberedskap 2019–2022, Dnr:2019/1121  

Bedömning: 
Revisionsbedömningen är att betrakta risk- och krisfrågornas närvaro i kommunens 
översiktsplan som positivt. Att kriser inom olika områden lyfts på en sådan 
övergripande strategisk nivå i ett befintligt strategiskt beslutsdokument är ett steg i att 
arbeta med krisarbete som en del av den övriga verksamheten. I översiktsplanen 
handlar det inte endast om händelser som planeringsmässigt kan kopplas till fysiska 
detaljplaneförutsättningar (skred, ras och översvämning) utan även om 
exploateringsfrågor som kan kopplas samman med säkerhet ur ett perspektiv som 
handlar om mänsklig påverkan och beteenden (”minska antalet olyckor och dess 
följder”). 
Att skapa en robusthet och hållbarhet inom krisledning och beredskapsarbete handlar 
om att dels arbeta med expertis och utveckling inom området på ett aktivt sätt och dels 
om att infoga kris- och beredskapsfrågorna i det dagliga och i det övriga 
verksamhetsarbetet inom kommunen. Översiktsplanen utgör ett gott exempel på en 
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sådan befintlig och inarbetad struktur som blir effektiv att nyttja för att bredda kunskap 
och verkställighet kring kris- och beredskap. Genom att beakta frågorna redan vid den 
strategisk planeringen skapas en robusthet i arbetsstrukturerna och riskerna för 
framtida kriser minskar inom de områden som inkluderas i planeringsfasen vilket 
skapar hållbarhet för kommunen över tid. 
”Styrdokument för Leksands kommuns arbete med krisberedskap 2019–2022” 
innehåller som nämnts under iakttagelser alla delar som enligt överenskommelsen 
mellan SKL och MSB ska ingå.  
Arbete- och åtgärdsplan samt övningsplaneringen är tydlig och matrisformad vilket gör 
den enkel och tillgänglig att ta del av. Arbete- och åtgärdsplan är direkt kopplad till 
brister som upptäckts på egen hand eller som påpekats av myndigheter vilket är 
funktionellt och brukligt. Övningsplaneringen är på samma sätt tydlig och signalerar 
funktionalitet. Den ger möjlighet till detaljerad planering och kommunikation då den är 
indelad tertialsvis. Synkronisering med berörda kring utbildningsplaneringen är att 
rekommendera om det inte utförs på sådant sätt idag. Med gemensam planering är 
eventuell förberedelse möjlig, högt deltagande sannolikt och hög kvalitet lättare att 
vänta. 

3.3 Risk- och sårbarhetsanalys  
Riktlinjer för risk- och sårbarhetsanalyser  
Alla kommuner, regioner, länsstyrelser och centrala myndigheter ska sammanställa 
risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) enligt 2 kap 1 § LEH. RSA-arbetet ger viktig 
kunskap om hur vi kan förebygga, förbereda oss inför och hantera kriser enligt MSB:s 
faktablad för risk- och sårbarhetsanalyser.  
RSA-arbetet består i att systematiskt identifiera samhällsviktig verksamhet och olika 
oönskade händelser, bedöma de omedelbara negativa konsekvenserna, analysera 
verksamhetens sårbarheter samt bedöma förmågan att hantera diverse påfrestningar. 
I sin vägledning för RSA har MSB angett vilka grundläggande delar som bör finnas 
med i en risk- och sårbarhetsanalys: 
Riskidentifiering – Det handlar om att identifiera tänkbara scenarion genom att både se 
till tänkbara riskkällor och riskscenarion. 
Riskanalys – De scenarier som identifierats tidigare bedöms nu utifrån hur troliga de 
faktiskt är och hur allvarliga eventuella konsekvenser är. Konsekvenserna är kopplade 
till de värderingar som analysen bygger på, exempelvis att värna om befolkningens liv 
och hälsa. Klassificeringen innebär att ett scenario som skadar befolkningens liv och 
hälsa kommer att anses som värre än ett som skadar egendom och miljö. 
Riskutvärdering – Verksamheten bedömer om en viss risknivå är acceptabel eller inte. 
Fördelar och nackdelar med de föreslagna åtgärderna analyseras för att avgöra om 
åtgärderna bör genomföras. Enligt MSB bör utgångspunkten vara hur mycket den 
föreslagna åtgärden reducerar risken i förhållande till de kostnader som åtgärden 
innebär (kostnadsnyttoperspektiv). 
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Sårbarhetsanalys – En sårbarhetsanalys syftar till att detaljerat analysera hur allvarligt 
och omfattande en specifik händelse påverkar samhället eller den egna 
organisationen. Till skillnad från riskanalysen sker sårbarhetsanalysen med fokus på 
ett specifikt riskscenario som identifierats och sårbarheten granskas på ett mer 
detaljerat plan. Tyngdpunkten är att analysera konsekvenserna av en viss händelse 
och hur organisationen hanterar, motstår och återhämtar sig från denna. 
Iakttagelser 
Under perioden för vår granskning pågick ett arbete med att ta fram en ny risk- och 
sårbarhetsanalys. Enligt uppgift genomförs arbete med risk- och sårbarhetsanalysen i 
samråd med länsstyrelsen som granskar den. I arbetet med framtagandet av den nya 
risk- och sårbarhetsanalysen har medarbetare i kommunen deltagit i genomgångar för 
att fånga upp olika aspekter av risk- och sårbarhetsarbetet. Vi har i granskningen tagit 
del av urklipp från länsstyrelsens bedömning av delar av kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys och av dessa framgår en positiv bild av kommunens arbete.  
Den nya säkerhetsklassificeringen innebär att risk- och sårbarhetsanalysen inte längre 
är offentlig och medborgare kan inte längre ta del av den. I våra intervjuer upplevs 
detta till viss del problematiskt. Det framhålls vara viktigt att det också upprättas en 
risk- och sårbarhetsanalys som allmänheten kan ta del av för att se hur kommunen 
arbetar kring frågorna. 
Frågan gällande publik risk- och sårbarhetsanalys har lyfts till länsstyrelsen uppger 
Leksands kommun.  
Utifrån kommunens RSA har handlingar och aktiviteter identifierats som är i behov av 
uppdatering. De är angivna i Styrdokument för Leksands kommuns arbete med 
krisberedskap 2019–2022. (redovisas i kapitel 3.2) 

Vid tidigare granskningar och bedömningar av Leksands RSA genomförda av 
länsstyrelsen i Dalarna så har följande synpunkter kommit fram: 
 
Ur 2016 år granskning nämns: 
”Det finns utvecklingspotential, framförallt i kapitel 3 ”identifierad samhällsviktig 
verksamhet inom kommunen” och 4 ”identifierade kritiska beroenden för kommunens 
samhällsviktiga verksamhet” – i det sistnämnda kapitlet berör ni disponibla resurser 
snarare än kritiska beroenden och i det förstnämnda är det en rad sektorer som saknas 
för att det ska vara en fullvärdig bild av er samhällsviktiga verksamhet.” 
 
Samt: 
”I kapitel fem som handlar om identifierade och analyserade riskområden använder 
Leksand ett annat upplägg och andra riskområden än flertalet andra kommuner, 
åtminstone i det här länet. Att notera är att riskområdena beskrivs som scenarios 
snarare än riskområden. Länsstyrelsen noterar även att klassificeringen av sannolikhet 
och konsekvenser i riskmatrisen skiljer sig från praxis, men förklaring och alternativt 
fotnot till ursprung av det upplägget saknas. En konsekvens av att det skiljer sig från 
övriga landet är att den blir svårare att jämföra och dra slutsatser utifrån” 
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I övrigt så bedöms Leksands kommun bedriva ett funktionellt kris- och 
beredskapsarbete och uppfyller ur länsstyrelsens bedömningssynpunkt alla krav i 
samtliga delar.   
 
Bedömning: 
Leksands kommun är i färd med att ta fram en ny RSA. Vi bedömer att det vid ett 
sådant utvecklingsarbete är viktigt att belysa alla de behov och krav som finns. Men 
även att se till utveckling och funktion i det material som tidigare tagits fram och legat 
till grund för styrdokumentet. För Leksands kommun pågår en breddning och 
sammanvävning av kris- och beredskapsområdet med ordinarie verksamhet. Vi ser en 
sådan utveckling i och med följande faktorer: 

• omorganisationen som genomfördes för fem år sedan,  

• bredden av kris- och riskhändelser i gällande översiktsplan,  

• den vikt som läggs på samverkan som hanteras i nästkommande kapitel. 
Vår bedömning är att det är viktigt för ökad förståelse och möjligheter till samarbete att 
RSA:n som tas fram överensstämmer i så många delar som möjligt med övriga 
kommuner i länet. 
Vidare är kritiska beroenden som nämns i länsstyrelsens uttalande från 2016 (där 
Leksands kommun valt att ange disponibla resurser år 2016) ett område att vara 
vaksam på. Av den anledningen att just beroenden är värdefulla att identifiera och 
hantera inom krisledning och beredskap. Genom sådant arbete kan man identifiera, 
genomföra förberedande arbete och samarbete och på så sätt skapa robusta och 
uthålliga strukturer som träder in vid en eventuell kris. 

3.4 Samverkan, utbildning och övning  
Kommuner bör ha en dokumenterad övningsplan. Detta är inte ett formellt krav men 
nödvändigt för att upprätthålla en översikt över vilka verksamheter och funktioner som 
är i behov av att övas inom specifika delar av krisberedskapen. Det är även av stor vikt 
att varje övning utvärderas och att verksamheterna vid dessa tillfällen identifierar brister 
som behöver åtgärdas.  
För att samverkan ska bedömas vara ändamålsenlig krävs en tydlig ansvarsfördelning, 
en kontinuerlig dialog med tydliga uppdateringar utifrån det som beslutas om 
förbättringsåtgärder.  
 
Iakttagelser  
I Leksands kommun finns det en utbildnings- och övningsplan. Planen ingår i 
dokumentet Styrdokument för krisberedskap. Av planen framgår när vilken funktion ska 
genomgå planerad utbildning. Planen stäcker sig från åren 2019 fram till 2022.  
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Figur 2. Övning och utbildningsplan tagen ut Styrdokument för Leksands kommuns arbete med 
krisberedskap 2019–2022, Dnr: 2019/1121 

I våra intervjuer framkommer att utbildnings- och övningsplanen är ett levande 
dokument och gör att det kan revideras vid behov. Det kan uppstå behov om ytterligare 
utbildning/övning som läggs till i planeringen utav beredskapssamordnaren i samråd 
med kommundirektören eller om behov kring ändringar av planerad utbildning.  
Enligt uppgift genomförs övningsverksamhet och samträning både på lokal och 
regional nivå, i viss utsträckning även på nationell nivå. Större lokala övningar sker 
minst en gång per år, vid dessa tillfällen övar man utifrån scenarier som kan tänkas 
inträffa i kommunen. Scenarierna tas fram utifrån de risker som framkommit i arbetet 
med RSA samt med visst intervall utifrån vad kommunen har och inte har övat tidigare.  
Vid övningar är hela kommunens krisorganisation inblandad inklusive förvaltningar, 
POSOM:grupp och eventuellt andra berörda samhällsaktörer som exempelvis bolag 
och  företag. Övningarna följs upp och analyseras av förvaltningen för att sedan 
återrapporteras till krisledningsnämnden.  
Mindre övningar genomförs mellan de större årliga övningarna. Vid dessa övningar 
samlas mindre grupper ex analysgruppen eller kommunikationsgruppen för att samtala 
kring olika scenarier och hur dessa ska hanteras. Exempelvis vilka som skulle behöva 
involveras och viktiga verksamhetsfunktioner som ska säkerställas. Fokus vid dessa 
övningar är diskussion och att försöka behandla alla tänkbara situationer.  
Samarbete och samverkan med andra aktörer, både offentliga och privata, lyfts i våra 
intervjuer fram som en avgörande faktor för ett fungerande risk- och sårbarhetsarbete. 
Samverkan behöver ske både internt inom den egna kommunen och externt med 
andra kommuner, myndigheter och näringsliv.  
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Leksands kommun upplever att de har ett bra samarbete med de kringliggande 
kommunerna. Gagnef kommun lyfts speciellt fram som en bra sammarbetskommun, de 
fungerar som uppbackningskommun vid en extraordinär händelse som innebär att 
krisledningen inte kan samlas i den egna kommunen.  
Leksands kommun deltar tillsammans med de kringliggande kommunerna i 
Älvgruppen. Älvgruppen träffas årligen för att tillsammans diskutera scenarion vid 
eventuell översvämning. Vid dessa möten deltar även andra berörda samhällsaktörer. 
Däribland nämns energibolag.  
Vidare har kommunen även ett nära samarbete med länsstyrelsen i Dalarna via både 
övningar, utbildningar och länsträffar. I våra intervjuer uppges att länsstyrelsen i 
Dalarna håller regelbundna länsträffar där beredskapssamordnaren deltar som 
representant från Leksands kommun. Vid länsträffarna diskuteras exempelvis arbetet 
med risk- och sårbarhetsanalysen.  
Enligt uppgift pågår en revidering av den tidigare kriskommunikationsplanen. 
Revideringen genomförs i samarbete med länsstyrelsen i Dalarna och kommuner i 
länet för att skapa likvärdiga kriskommunikationsplaner. Den kriskommunikation som 
har varit har upplevts som bra samtidigt som det uppges finnas delar som behöver 
förbättras. Ett område som lyfts upp som förbättringsområde är kommunikationen med 
samhällsviktiga aktörer som enligt uppgift skulle kunna ske på ett mer effektivt sätt för 
att snabbare nå ut med information till berörda.   
Kommunikation är en viktig del i krisarbetet. Kommunens tre kommunikatörer och 
kommunikationschef är därför centrala aktörer i krisorganisationen.  
 
Bedömning: 
Inom samverkan, utbildning och övning är kommunikation och uppföljning centrala 
begrepp att säkerställa.  
Leksands kommun uppger själv att den har en god och lärande struktur och kultur kring 
övning vilket vi bedömer stärks av den bild vi får genom läsning av länsstyrelsen i 
Dalarnas utlåtanden. 
Inom samverkan pågår flertalet samarbeten med närliggande kommuner på olika 
nivåer och inom olika områden. Det tidigare samarbetet kring frågor inom elförsörjning, 
livsmedel och finansiella tjänster med näringsliv och kommunala bolag i det som 
tidigare kallats för riskhanteringsgrupp har avstannat. Inget krishanteringsråd har 
inrättats vilket betraktas som en utvecklingspotential och nödvändigt 
utvecklingsområde för förebyggande krisarbete. Mer om de uppgifterna finns i kapitel 
3.5 samt tillhörande underkapitel.  
Utbildning sker löpande och enligt tydlig plan. 
Kommunikation uppger kommunen själv är en viktig punkt där utvecklingsarbete 
genomförs och är prioriterat. Detta för att fortsätta att utveckla och upprätthålla den 
kompetens som redan finns inom organisationen.  
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De tre kommunikatörerna som finns i kommunen ingår i krisledningsorganisationen 
vilket är av stor vikt för framgångsrikt krisarbete. Att kommunikationsrutiner, checklistor 
med mera är väl kända inom Leksands kommuns kommunikationsavdelning är 
grundläggande. Sådan formalia skulle framgångsrikt kunna synkroniseras med länets 
kommunikationsplaner, rutiner och checklistor för att möjliggöra tvärsektionellt 
samarbete och mer stabilitet och uthållighet i systemet vid längre tids kris eller höjd 
beredskap. 
 

3.5 Uppföljning och rapportering  

3.5.1 Nationella krav och rekommendationer  
Enligt lagen om extraordinära händelser (2006:544) ska kommunen regelbundet följa 
upp sin risk- och sårbarhetsanalys och bedöma sin generella krisberedskap. 
Uppföljningen och bedömningen ska rapporteras till länsstyrelsen senast den 15 
februari varje år. Kommunens uppföljning av krisberedskap baseras på självskattning 
av de åtgärder som genomförts. 
I granskningen har vi fått information från länsstyrelsen i Dalarna från tidigare 
uppföljningar inom kris- och beredskapsarbetet. Ingen av uppföljningarna gäller år 
2019 då den data inte finns tillgänglig ännu. 
Leksands kommuns arbete enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 
granskas av länsstyrelsen.  
Besöken genomförs utifrån en fastställd uppföljningsplan för mandatperioden och målet 
med uppföljningen är att kartlägga om kommunerna genomför sina uppgifter enlighet 
LEH och Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap.  
Iakttagelser 
Länsstyrelsen godkände Leksands kommuns risk- och sårbarhetsanalys både när det 
gäller upplägg och i stora delar även vad det gäller innehåll.   
Vid genomgång utifrån de uppgifter som ska fullgöras av kommunen så identifierades 
några oklarheter kring den ekonomiska redovisningen samt kring tidsredovisning. 
Kommunen genomförde diskussioner med länsstyrelsen kring hur Leksand fortsatt ska 
redovisa ekonomin. Posterna som under 2015 var felredovisade uppgav man skulle 
åtgärdas i nästkommande redovisning så att det inte sker upprepat. Redovisning av 
arbetstid nämndes även det som ett fortsatt utvecklingsområde. 
Länsstyrelsen beslutade vid sin utvärdering 2016 att följande åtgärder skulle 
genomföras av Leksands kommun med anledning av sina iakttagelser och analyser: 

• Komplettering och revidering av delar av Styrdokumentet. 

• Åtgärdsplan/verksamhetsplan med budget saknas och behöver lämnas in – det 
ska dessutom vara en tydlig koppling mellan åtgärderna och kapitel sju i er risk- 
och sårbarhetsanalys.   
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För Länsstyrelsens granskning av år 2017 framgår att den ekonomiska redovisningen 
har blivit rättvisande i de delar som tidigare behövde åtgärdas.  
Den riskhanteringsgrupp som nämns i Länsstyrelsens granskning av år 2017 under 
kapitel B, Områdesansvar, är det samarbetsforum som enligt uppgift i granskningen 
skulle övergå till ett krishanteringsråd under slutet av år 2017. Rådet skulle enligt 
Länsstyrelsens rapport fokusera på finansiella tjänster, elförsörjning och 
livsmedelsförsörjning. Arbetet skulle bygga på personligt möte med de berörda 
företagen i vilket de informeras om sin samhällsviktiga roll. Därefter skulle företag 
väljas ut till att ingå i krishanteringsrådet. 
Vidare uppmärksammade Länsstyrelsen i sin rapport från 2017 Leksands kommun på 
att man behövde programmera sina Rakel terminaler enligt riktlinjer samt att 
utbildningspass för att säkra krisledningens kunskap om sina uppgifter i tid av höjd 
beredskap. Samtliga åtgärder skulle vara fullföljda 28 mars 2018. 
Leksands kommun har fullgjort de uppgifter de ålagts utföra mellan åren 2016 – 2017 
som är de år som vi inhämtat information ifrån i vår granskning.  
 
Det saknas dock utveckling inom samarbetet kring riskhanteringsgrupp som enligt 
Länsstyrelsens granskning 2017 skulle övergå till krishanteringsråd. Arbetet ska 
återupptas men har i nuläget inte genomförts. Enligt lämnade uppgifter beror detta på 
personalförändringar inom kris- och beredskap. 
 
Bedömning: 
Att Länsstyrelsen påpekar vikten av ett krishanteringsråd instiftas i Leksands kommun 
och att detta enligt uppgift från kommunen ska fokusera på finansiella tjänster, 
elförsörjning och livsmedelsförsörjning bedömer vi som positivt och av vikt för 
framåtsyftande arbete inom området.  
Samverkan är avgörande i kris och att skapa strukturer för effektivt samarbete som 
fungerar och kan användas i övning innebär ökade chanser till lyckosamt krisabete i 
skarpt läge.  
Vi bedömer att ett krishanteringsråd med de funktioner som nämns skulle vara ett bra 
sätt att inkludera nya områden i krisarbetet och bidra till förebyggande risk- och 
krishanteringsarbete. Genom att inkludera nya områden så täcks ett större område in i 
riskarbetet och ger större chanser till verksamma åtgärder samt ett mer robust 
krishanteringssystem. 
Vi saknar strukturen och formen för krishanteringsråd (eller den tidigare benämningen 
krishanteringsgrupp) i de styrande dokumenten så som RSA, organisationsskiss med 
mera i Leksands kommun.  
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4 NIS-direktivet 
NIS-direktivet genomfördes i Sverige 2018 och ställer krav på säkerhet i nätverk och 
informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och 
vissa digitala tjänster. Dessa leverantörer kan finnas i både privat och offentlig sektor. 
Tjänster som omfattas av NIS-direktivet delas in i samhällsviktiga tjänster och digitala 
tjänster. Samhällsviktiga tjänster är tjänster som är viktiga för att upprätthålla kritisk 
samhällelig eller ekonomisk verksamhet.  
De är indelade i sju sektorer: 

• Energi 
• Transporter 
• Bankverksamhet 
• Finansmarknadsinfrastruktur 
• Hälso- och sjukvårdssektorn 
• Leverans och distribution av dricksvatten 
• Digital infrastruktur 

 
Iakttagelser 
 
Vid genomförda intervjuer lämnas uppgifter om att arbetet är på gång men 
processmässigt är arbetet under en uppbyggnadsfas. Inom området 
säkerhetsklassning har Leksands kommun kommit längre än inom flera av de andra 
områdena. Arbetet inom it- säkerhet och it- information är påbörjat och ska 
avrapporteras till berörda beslutsfattare. I projektorganisationen ingår It-avdelningen 
och de är nära involverade i NIS- arbetet. 
 
Vattenfrågorna är de som kommunen anser vara de svåraste av de områden inom 
NIS-direktivet som berör kommunerna att hantera. Arbetet är påbörjat även här och 
uppföljningar och avstämningar ska ske med beslutsfattare. 
Övningsverksamheten och de samarbetsforum som finns inom kris- och beredskap 
täcker in och uppmärksammar alla frågorna i NIS- direktivet. 
 
Bedömning: 
Leksands kommun befinner sig i en uppstartsfas inom arbetet utifrån NIS-direktivet. 
Vår bedömning är att kommunen bör bedriva ett systematiskt och riskbaserat 
informationssäkerhetsarbete för att öka sina möjligheter till informationssäkerhet. Det 
bör finnas en struktur för incidentrapportering i kommunen. Incidenter som ska 
rapporteras är sådana som har betydande inverkan på kontinuiteten i en samhällsviktig 
tjänst eller avsevärd inverkan på tillhandahållandet av en digital tjänst.  
För Leksands del rekommenderas att en projektstruktur upprättas eller nedtecknas och 
redovisas för kommunstyrelsen eller den beslutsförsamling som enligt reglemente och 
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delegation har ansvaret för säkerhetsarbetet utifrån NIS-direktivets krav inom 
kommunen. Struktur för löpande rapportering bör finnas med i en sådan projektstruktur. 
 

5 Slutsats och rekommendationer  
Revisionsfråga   Svar  

Är krisledningen ändamålsenlig?  
 

Ja. Med anledning av de rapporter vi tagit 
del av och de iakttagelser vi gjort bedöms 
den som ändamålsenlig. 

Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning i 
händelse av extraordinära händelser?  

Ja, till stora delar. Här är ett förtydligande 
av krisledningsnämndens sammansättning 
i reglemente och Styrdokument av vikt för 
att stärka tydligheten kring roller och 
ansvar. 

Vilken samverkan sker med olika aktörer 
internt och externt?  
 
Har kommunen utformat sin risk- och 
sårbarhetsanalys i enlighet med MSB:s 
riktlinjer?  

Samverkan finns med och bör vara en del 
i aktivt utvecklingsarbete. Vissa åtgärder 
förordas. 
 (Se rekommendationer för mer 
information) 
Ja 

Finns en tillräcklig uppföljning av 
beredskapsarbetet?  

Ja 

Har kommunen haft tillräcklig 
övningsverksamhet och samträning och 
hur har detta följts upp?  

Ja 

Har kommunen en ändamålsenlig plan för 
kriskommunikation?  
 

Ja. Dock finns sårbarhet kring 
kommunikationsansvarets robusthet. För 
att skapa uthållighet vid frånvaro eller 
längre kriser kan utökad samverkan kring 
kommunikationsfrågor vara en möjlig väg.  
(se rekommendationer för mer 
information) 

Har säkerhetsskyddklassificering i enlighet 
med den nya säkerhetsskyddslagen 
genomförts? Samt analys av om 
säkerhetskänslig verksamhet omfattas av 
säkerhetsskyddslagen eller annan 
lagstiftning, exempelvis NIS-direktiven?  

Nej. Arbetet är under uppstart men ej 
slutfört. Avstämningar och uppföljningar 
bör ske.  
(se rekommendationer för mer 
information) 
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Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att Leksand har en 
fungerande struktur kring sitt kris- och beredskapsarbete generellt. Det finns några 
identifierade nyckelområden som lyfts i rapporten att uppmärksamma kommunen på 
vid sitt fortsatta utvecklingsarbete. Grundligare förklaringar finns under varje kapitels 
kommentarsfält. Bland de utpekade utvecklingsområdena lyfts särskilt fram:  
 

• Klargörande kring krisledningsnämndens sammansättning och funktion, 
• Likställighet vid framtagande av ny RSA så att begrepp och funktion stämmer 

med övriga kommuner i länet,  
• Mellankommunal utveckling av kommunikationsfunktionerna så långt det är 

möjligt, 
• Upprättande och formalisering av krishanteringsråd,  
• Systematiskt arbete kring NIS-direktivet. 

 
Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

• Vid framtagande av ny RSA se över likställigheten i dokumentet. Utöver 
funktionsmässighet är det viktigt att RSA:n som tas fram harmoniserar i så 
många delar som möjligt med övriga kommuner i länet. För att ge möjligheter till 
ökad förståelse och samarbete framöver.  

• Se över Styrdokument för Leksands kommuns säkerhetsarbete 2019 – 2022 i 
de delar som handlar om krisledningsnämndens sammansättning och 
synkronisera dem med reglemente för krisledningsnämnd.  

• Upprätta samarbetsforum för utveckling av kommunikation. Mellankommunal 
samverkan inom kommunikationsområdet ger ökad robusthet och uthållighet i 
kris. Samverkansgrupperna kan exempelvis ha till uppgift att så långt det är 
möjligt likställa kommunikationsriktlinjer, rutiner och checklistor utifrån 
ärendetyper. 

• Upprätta ett krishanteringsråd. Formalisera funktion och position i 
krishanteringsstrukturen, det vill säga i styrande dokument och 
informationskanaler. Uttala funktionen kring krishanteringsrådet med fokus på 
finansiella tjänster, elförsörjning och livsmedelsförsörjning. 

• Arbeta vidare med strukturer för att säkra processer med bakgrund i NIS- 
direktivet. Upprätta ett systematiskt och riskbaserat 
informationssäkerhetsarbete. Det bör även finnas en struktur för 
incidentrapportering i kommunen. 

 
Datum som ovan 
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Sammanträdesdatum
2020-06-17

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 44 Dnr 2019/1464

Svar på motion om att samordna kommunernas IT-
funktion

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande utökat 
samarbete mellan IT-avdelningarna i Leksands och Rättviks kommuner.

Sektorns bedömning
Det finns redan ett beslut om att kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut om 
organisatorisk samordning/samverkan med Rättviks kommun när det gäller 
avtalssamverkan. Detta beslut togs av kommunfullmäktige den 25 november 
2019, § 82.
IT-cheferna i Dalarnas kommuner har sedan länge haft regelbundna träffar 
där gemensamma frågor, potentiella samverkansområden, erfarenhetsutbyte 
m.m. har styrt agendan. Det har genom åren gett mycket positiva effekter. 
Exempelvis två Dalagemensamma telefoniupphandlingar, Dalagemensamma 
teknikerutbildningar och teknikseminarier, Dalagemensamt nätverk för 
digitaliseringsledare och nu senast samverkan kring upphandling och drift av 
e-tjänsteplattformar för 12 kommuner, med gemensamt e-kontor. Det finns i 
detta nätverk en stark ambition att samverka för allas bästa där så är möjligt. 
En löst sammansatt samverkan som denna har fördelen att man kan välja ut 
de samverkansområden som passar hela eller delar av gruppen, och ingå 
samverkan inom dessa områden vid en tidpunkt då detta passar alla. Det 
innebär att resurser inte behöver läggas på att tvingas in i lösningar- och ut ur 
ingångna avtal i förtid. Man planerar istället gemensamt och anpassar 
avtalslängder m.m. för att vid lämpligt tillfälle i framtiden kunna ingå 
samverkan inom nya områden.
Ju fler som ingår i samverkan, desto större blir vinsterna. Bredare 
omvärldsbevakning, större kunskapsbredd och bättre priser från leverantörer 
är några faktorer att räkna med.
När det gäller digital service gentemot våra medborgare, har Leksands 
kommun och Rättviks kommun tagit beslut om att ingå i e-tjänstesamverkan 
i Dalarna. Detta kommer att ge mycket mer för våra medborgare, till ett lägre 
pris, än ett tätare samarbete mellan bara våra två kommuner skulle kunna 
göra.
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Sammanträdesdatum
2020-06-17

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Bedömningen är att kommunen har en mycket effektiv form för samverkan i 
Dalarna idag, där både Rättvik och Leksand deltar. Kommunen har i 
dagsläget ingenting att vinna på att ytterligare fördjupa samarbetet mellan 
just Leksand och Rättvik.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-03-16, 
§ 27
Tjänsteutlåtande daterat 2020-02-20
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2019-12-12

Yrkanden
Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till beslut, 
som är att kommunfullmäktige förslås avslå motionen.
Andreas Ruuth (V) yrkar att kommunfullmäktiges föreslås bifalla motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med allmänna utskottets förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avslå motionen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2020-03-16

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 27 Dnr 2019/1464

Svar på motion om att samordna kommunernas IT-
funktion

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande utökat 
samarbete mellan IT-avdelningarna i Leksands och Rättviks kommuner.

Sektorns/avdelningens bedömning
Det finns redan ett beslut om att kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut om 
organisatorisk samordning/samverkan med Rättviks kommun när det gäller 
avtalssamverkan. Detta beslut togs av kommunfullmäktige den 25 november 
2019 § 82.
IT-cheferna i Dalarnas kommuner har sedan länge haft regelbundna träffar 
där gemensamma frågor, potentiella samverkansområden, erfarenhetsutbyte 
m.m. har styrt agendan. Det har genom åren gett mycket positiva effekter. 
Exempelvis två Dalagemensamma telefoniupphandlingar, Dalagemensamma 
teknikerutbildningar och teknikseminarier, Dalagemensamt nätverk för 
digitaliseringsledare och nu senast samverkan kring upphandling och drift av 
e-tjänsteplattformar för 12 kommuner, med gemensamt e-kontor. Det finns i 
detta nätverk en stark ambition att samverka för allas bästa där så är möjligt. 
En löst sammansatt samverkan som denna har fördelen att man kan välja ut 
de samverkansområden som passar hela eller delar av gruppen, och ingå 
samverkan inom dessa områden vid en tidpunkt då detta passar alla. Det 
innebär att resurser inte behöver läggas på att tvingas in i lösningar- och ut ur 
ingångna avtal i förtid. Man planerar istället gemensamt och anpassar 
avtalslängder m.m. för att vid lämpligt tillfälle i framtiden kunna ingå 
samverkan inom nya områden.
Ju fler som ingår i samverkan, desto större blir vinsterna. Bredare 
omvärldsbevakning, större kunskapsbredd och bättre priser från leverantörer 
är några faktorer att räkna med.
När det gäller digital service gentemot våra medborgare, har Leksands 
kommun och Rättviks kommun tagit beslut om att ingå i e-tjänstesamverkan 
i Dalarna. Detta kommer att ge mycket mer för våra medborgare, till ett lägre 
pris, än ett tätare samarbete mellan bara våra två kommuner skulle kunna 
göra.
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Sammanträdesdatum
2020-03-16

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

Bedömningen är att vi har en mycket effektiv form för samverkan i Dalarna 
idag, där både Rättvik och Leksand deltar. Vi har i dagsläget ingenting att 
vinna på att ytterligare fördjupa samarbetet mellan just våra två kommuner.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-02-20
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2019-12-12

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
Avslå motionen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Datum
2020-03-17

Referens
Dnr 2019/1464  

Verksamhetsstöd 
Jonas Runefelt, 80367
jonas.runefelt@leksand.se

Motion - Sverigedemokraternas motion om att 
samordna kommunernas IT-funktion 

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande utökat 
samarbete mellan IT-avdelningarna i Leksands och Rättviks kommuner.

Sektorns/avdelningens bedömning
Det finns redan ett beslut om att kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut om 
organisatorisk samordning/samverkan med Rättviks kommun när det gäller 
avtalssamverkan. Detta beslut togs av kommunfullmäktige den 25 november 
2019 §82.
IT-cheferna i Dalarnas kommuner har sedan länge haft regelbundna träffar 
där gemensamma frågor, potentiella samverkansområden, erfarenhetsutbyte 
m.m. har styrt agendan. Det har genom åren gett mycket positiva effekter. 
Exempelvis två Dalagemensamma telefoniupphandlingar, Dalagemensamma 
teknikerutbildningar och teknikseminarier, Dalagemensamt nätverk för 
digitaliseringsledare och nu senast samverkan kring upphandling och drift av 
e-tjänsteplattformar för 12 kommuner, med gemensamt e-kontor. Det finns i 
detta nätverk en stark ambition att samverka för allas bästa där så är möjligt. 
En löst sammansatt samverkan som denna har fördelen att man kan välja ut 
de samverkansområden som passar hela eller delar av gruppen, och ingå 
samverkan inom dessa områden vid en tidpunkt då detta passar alla. Det 
innebär att resurser inte behöver läggas på att tvingas in i lösningar- och ut ur 
ingångna avtal i förtid. Man planerar istället gemensamt och anpassar 
avtalslängder m.m. för att vid lämpligt tillfälle i framtiden kunna ingå 
samverkan inom nya områden.
Ju fler som ingår i samverkan, desto större blir vinsterna. Bredare 
omvärldsbevakning, större kunskapsbredd och bättre priser från leverantörer 
är några faktorer att räkna med.
När det gäller digital service gentemot våra medborgare, har Leksands 
kommun och Rättviks kommun tagit beslut om att ingå i e-tjänstesamverkan 
i Dalarna. Detta kommer att ge mycket mer för våra medborgare, till ett lägre 
pris, än ett tätare samarbete mellan bara våra två kommuner skulle kunna 
göra.
Bedömningen är att vi har en mycket effektiv form för samverkan i Dalarna 
idag, där både Rättvik och Leksand deltar. Vi har i dagsläget ingenting att 
vinna på att ytterligare fördjupa samarbetet mellan just våra två kommuner.
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Leksands kommun

Datum
2020-03-17 Referens

Dnr 2019/1464
Sida
2(2)

Förslag till beslut
Avslå motionen.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande daterat 2020-02-20
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2019-12-12

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Motionären
IT-chef Jonas Runefelt
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Sammanträdesdatum
2020-06-17

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 45 Dnr 2019/1466

Svar på motion om samarbete mellan kommunernas 
personal- och lönekontor

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande utökat 
samarbete mellan personal- och lönekontor i Leksands och Rättviks 
kommuner.

Sektorns bedömning
Det finns redan ett beslut om att kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut om 
organisatorisk samordning/samverkan med Rättviks kommun när det gäller 
avtalssamverkan. Detta beslut togs av kommunfullmäktige den 25 november 
2019 § 82.
Leksands kommun har idag ett väl utvecklat nätverkande och samarbete med 
övriga kommuner i Dalarna. Såväl via kommunövergripande nätverk som 
genom medlemskap i Rekryteringslots. Dessa nätverk och samarbeten gäller 
inom alla funktioner inom området; lön, bemanning, rekrytering och 
medflyttarärenden, rehab och arbetsmiljö samt personal-/HR-chefer. 
Kommunen har sedan tidigare haft ett samarbete med Rättvik, Gagnef och 
Vansbros kommuner gällande personalsystemet Heroma. Dock fanns inte 
samsyn utifrån behov av utvecklingsarbete vilket innebar att Leksand gick ur 
samarbetet gällande gemensam databas för att ha möjlighet att driva detta 
vidare.
Leksands kommun arbetar ständigt med verksamhetsutveckling och 
effektivisering utifrån såväl kostnads- som kvalitetsperspektiv. Vad gäller 
lönehantering är denna effektiviserad sedan tidigare och det är idag endast 
tre handläggare som hanterar mer än 2000 löner varje månad. I dagsläget ses 
därmed inte någon ytterligare möjlighet till effektivisering och inte heller 
några stordriftsfördelar i och med en sammanslagning av lönefunktioner 
kommunerna emellan.  I och med utökat digitaliserat stöd samt nya system 
kommer HR-avdelningen att under 2020 ta bort två funktioner, en 
bemanningssamordnare samt en HR-funktion. 
Bedömningen är att Leksands kommun inom dessa områden och utifrån 
ovanstående redan bedriver ett effektiviseringsarbete och har ett pågående 
och väl fungerande samarbete med kommunerna inom regionen.
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Sammanträdesdatum
2020-06-17

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-03-16, 
§ 26
Tjänsteutlåtande från HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson, daterat 
2020-02-27
Motion från Sverigedemokraterna

Yrkanden
Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till beslut, 
som är att kommunfullmäktige förslås besluta att med hänvisning till 
ärendets bedömning och beskrivning anse motionen besvarad. 
Andreas Ruuth (V) yrkar att kommunfullmäktiges föreslås bifalla motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med allmänna utskottets förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Med hänvisning till ärendets bedömning och beskrivning anse motionen 

besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2020-03-16

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 26 Dnr 2019/1466

Svar på motion om samarbete mellan kommunernas 
personal- och lönekontor

Beskrivning av ärendet

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande utökat 
samarbete mellan personal- och lönekontor i Leksands och Rättviks 
kommuner

Sektorns/avdelningens bedömning

Det finns redan ett beslut om att kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut om 
organisatorisk samordning/samverkan med Rättviks kommun när det gäller 
avtalssamverkan. Detta beslut togs av kommunfullmäktige den 25 november 
2019 § 82.

Leksands kommun har idag ett väl utvecklat nätverkande och samarbete med 
övriga kommuner i Dalarna. Såväl via kommunövergripande nätverk som 
genom medlemskap i Rekryteringslots. Dessa nätverk och samarbeten gäller 
inom alla funktioner inom området; lön, bemanning, rekrytering och 
medflyttarärenden, rehab och arbetsmiljö samt personal-/HR-chefer. 

Kommunen har sedan tidigare haft ett samarbete med Rättvik, Gagnef och 
Vansbros kommuner gällande personalsystemet Heroma. Dock fanns inte 
samsyn utifrån behov av utvecklingsarbete vilket innebar att Leksand gick ur 
samarbetet gällande gemensam databas för att ha möjlighet att driva detta 
vidare.

Leksands kommun arbetar ständigt med verksamhetsutveckling och 
effektivisering utifrån såväl kostnads- som kvalitetsperspektiv. Vad gäller 
lönehantering är denna effektiviserad sedan tidigare och det är idag endast 
tre handläggare som hanterar mer än 2000 löner varje månad. I dagsläget ses 
därmed inte någon ytterligare möjlighet till effektivisering och inte heller 
några stordriftsfördelar i och med en sammanslagning av lönefunktioner 
kommunerna emellan.  I och med utökat digitaliserat stöd samt nya system 
kommer HR-avdelningen att under 2020 ta bort två funktioner, en 
bemanningssamordnare samt en HR-funktion. 
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Sammanträdesdatum
2020-03-16

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

Bedömningen är att Leksands kommun inom dessa områden och utifrån 
ovanstående redan bedriver ett effektiviseringsarbete och har ett pågående 
och väl fungerande samarbete med kommunerna inom regionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson, daterat 
2020-02-27
Motion från Sverigedemokraterna

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

Med hänvisning till ärendets bedömning anse motionen besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Datum
2020-02-27

Referens
Dnr 2019/1466  

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

Motion - Sverigedemokraternas motion om samarbete 
mellan kommunernas personal och lönekontor.

Beskrivning av ärendet

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande utökat 
samarbete mellan personal- och lönekontor i Leksands och Rättviks 
kommuner

Sektorns/avdelningens bedömning

Det finns redan ett beslut om att kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut om 
organisatorisk samordning/samverkan med Rättviks kommun när det gäller 
avtalssamverkan. Detta beslut togs av kommunfullmäktige den 25 november 
2019 § 82.

Leksands kommun har idag ett väl utvecklat nätverkande och samarbete med 
övriga kommuner i Dalarna. Såväl via kommunövergripande nätverk som 
genom medlemskap i Rekryteringslots. Dessa nätverk och samarbeten gäller 
inom alla funktioner inom området; lön, bemanning, rekrytering och 
medflyttarärenden, rehab och arbetsmiljö samt personal-/HR-chefer. 

Kommunen har sedan tidigare haft ett samarbete med Rättvik, Gagnef och 
Vansbros kommuner gällande personalsystemet Heroma. Dock fanns inte 
samsyn utifrån behov av utvecklingsarbete vilket innebar att Leksand gick ur 
samarbetet gällande gemensam databas för att ha möjlighet att driva detta 
vidare.

Leksands kommun arbetar ständigt med verksamhetsutveckling och 
effektivisering utifrån såväl kostnads- som kvalitetsperspektiv. Vad gäller 
lönehantering är denna effektiviserad sedan tidigare och det är idag endast 
tre handläggare som hanterar mer än 2000 löner varje månad. I dagsläget ses 
därmed inte någon ytterligare möjlighet till effektivisering och inte heller 
några stordriftsfördelar i och med en sammanslagning av lönefunktioner 
kommunerna emellan.  I och med utökat digitaliserat stöd samt nya system 
kommer HR-avdelningen att under 2020 ta bort två funktioner, en 
bemanningssamordnare samt en HR-funktion. 

Bedömningen är att Leksands kommun inom dessa områden och utifrån 
ovanstående redan bedriver ett effektiviseringsarbete och har ett pågående 
och väl fungerande samarbete med kommunerna inom regionen.
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Förslag till beslut

Med hänvisning till ärendets bedömning anse motionen besvarad.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande av Hanna Trädgårdh Oscarsson, HR-chef
Motion från Sverigedemokraterna

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Maria Bond, Sektorchef Verksamhetsstöd
Hanna Trädgårdh Oscarsson, HR-chef
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§ 43 Dnr 2019/1131

Svar på motion om klimatnödläge

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet Leksand har i motion daterad den 13 september 2019 yrkat 
följande:
- att Leksands kommun erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge 

fram tills det att världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås.
- att Leksands kommun i en informationskampanj redovisar de åtgärder 

som regionen gör och avser att göra för att uppfylla parisavtalets krav, 
samt vad medborgarna själva kan göra.

- att Leksands kommun ska prioritera samarbete med andra kommuner och 
regioner nationellt och internationellt för att bygga upp kompetens och 
en best practice kring klimatarbetet.

- att Leksands kommun utlyser en särskild årlig dag för att summera 
klimatarbetet under året och följa upp vidtagna åtgärder.

Sektorns bedömning
Att som kommun utlysa klimatnödläge innebär att erkänna allvaret i 
klimatförändringen och agera därefter. Dock är dess innebörd inte legalt 
definierad och utan koppling till några konkreta handlingar. Å ena sidan kan 
en utlysning bidra till ett påskyndande i samhällets omställning. Å andra 
sidan lämnar oklarheten i definitionen utrymme för skilda och kanske alltför 
stora farhågor och tolkningar i fråga om åtaganden, ansvar och åtgärder. 
Risk finns att förväntningar på kommunen skapas som både ligger utanför 
dess kompetens och rådighet. 
Kommunen kan, på ett långsiktigt, tydligt och konkret sätt, arbeta för att 
minska den egna belastningen på klimatet samt främja invånares, företags 
och organisationers möjligheter att göra egna hållbara val. I dagsläget arbetar 
kommunen med klimatfrågorna inom flera områden bland annat transport, 
upphandling, uppvärmning och avfall. Detta både inom den egna 
verksamheten som i hela geografiska kommunen. En intern arbetsgrupp har 
skapats för kommunens strategiska arbete med hållbar utveckling och 
Agenda 2030. Samarbeten på regional nivå pågår också i form av projekt, 
arbetsgrupper och nätverk.
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Leksands kommuns miljöpolicy antogs i kommunfullmäktige den 28 mars 
2011 och gäller för hela kommunkoncernen. I den står bland annat att 
kommunen, i alla sina verksamheter, ska ”arbeta för en långsiktig hållbar 
samhällsutveckling, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Alla ska vara med 
och ta ansvar för att miljöpolicyn genomsyrar beslut och handlingar i stort 
och smått. Kommunen ska vara ett gott föredöme för invånare och 
besökare.”
Leksands kommuns miljömål 2012-2020 antogs av kommunfullmäktige 
2012 och består av en energi- och klimatplan, en miljöplan och en 
naturvårdsplan. De olika planerna grundar sig på de av Sveriges riksdag 
fastslagna 16 miljökvalitetsmålen. 
Förvaltningen har, enligt kommunstyrelsens beslut 2020-01-27 fått i uppdrag 
att under våren 2020 utvärdera de nu gällande miljömålen samt ta fram 
förslag på inriktning och ambitionsnivå för nya miljömål. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-03-19
Miljöpolicy och miljömål 2012-2020 
De 16 nationella miljökvalitetsmålen

Yrkanden
Sebastian Larsson (M) yrkar att kommunfullmäktige förslås avslå motionen.
Inga Westlund (V) yrkar att kommunfullmäktiges föreslås bifalla motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avslå motionen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige 
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Samhällsutveckling
Anna Tägtström-Visconti, 80324
anna.tagtstrom-visconti@leksand.se

Svar på motion om att utlysa klimatnödläge i Leksand

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet Leksand har i motion daterad 2019-09-13 yrkat:

- att Leksands kommun erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge 
fram tills det att världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet 
uppnås

- att Leksands kommun i en informationskampanj redovisar de 
åtgärder som regionen gör och avser att göra för att uppfylla 
parisavtalets krav, samt vad medborgarna själva kan göra

- att Leksands kommun ska prioritera samarbete med andra kommuner 
och regioner nationellt och internationellt för att bygga upp 
kompetens och en best practice kring klimatarbetet

- att Leksands kommun utlyser en särskild årlig dag för att summera 
klimatarbetet under året och följa upp vidtagna åtgärder.

Vänsterpartiet Leksand menar att klimatkrisen måste börja behandlas 
som den kris den faktiskt är och att vi inte längre kan vänta. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Att som kommun utlysa klimatnödläge innebär att erkänna allvaret i 
klimatförändringen och agera därefter. Dock är dess innebörd inte legalt 
definierad och utan koppling till några konkreta handlingar. Å ena sidan kan 
en utlysning bidra till ett påskyndande i samhällets omställning. Å andra 
sidan lämnar oklarheten i definitionen utrymme för skilda och kanske alltför 
stora farhågor och tolkningar i fråga om åtaganden, ansvar och åtgärder. 
Risk finns att förväntningar på kommunen skapas som både ligger utanför 
dess kompetens och rådighet. 
Kommunen kan, på ett långsiktigt, tydligt och konkret sätt, arbeta för att 
minska den egna belastningen på klimatet samt främja invånares, företags 
och organisationers möjligheter att göra egna hållbara val. I dagsläget arbetar 
kommunen med klimatfrågorna inom flera områden bland annat transport, 
upphandling, uppvärmning och avfall. Detta både inom den egna 
verksamheten som i hela geografiska kommunen. En intern arbetsgrupp har 
skapats för kommunens strategiska arbete med hållbar utveckling och 
Agenda 2030. Samarbeten på regional nivå pågår också i form av projekt, 
arbetsgrupper och nätverk.
Leksands kommuns miljöpolicy antogs i kommunfullmäktige den 28 mars 
2011 och gäller för hela kommunkoncernen. I den står bland annat att 
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kommunen, i alla sina verksamheter, ska ”arbeta för en långsiktig hållbar 
samhällsutveckling, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Alla ska vara med 
och ta ansvar för att miljöpolicyn genomsyrar beslut och handlingar i stort 
och smått. Kommunen ska vara ett gott föredöme för invånare och 
besökare.”
Leksands kommuns miljömål 2012-2020 antogs av kommunfullmäktige 
2012 och består av en energi- och klimatplan, en miljöplan och en 
naturvårdsplan. De olika planerna grundar sig på de av Sveriges riksdag 
fastslagna 16 miljökvalitetsmålen. 
Förvaltningen har, enligt kommunstyrelsens beslut 2020-01-27 fått i uppdrag 
att under våren 2020 utvärdera de nu gällande miljömålen samt ta fram 
förslag på inriktning och ambitionsnivå för nya miljömål. 

Förslag till beslut
Avslå motionen.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande daterat 2020-03-19

Miljöpolicy och miljömål 2012-2020. Länk finns att ta del av på 
Leksands kommuns hemsida: 
https://www.leksand.se/medborgare/kommun-och-
politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/kommunala-
policys-planer-och-program/

Beslut KS2020-01-27 Miljöpolicy och Miljömål för Leksands 
kommun
De 16 nationella miljökvalitetsmålen. Länk finns att ta del av på 
Naturvårdsverkets hemsida: 
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-
miljomal/Miljokvalitetsmalen/

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sektorschef Samhällsutveckling, Åke Sjöberg
Hållbarhetsstrateg, Anna Tägtström Visconti
Tf Miljöchef och Myndighetschef, Jonas Slars
Avdelningschef strategisk planering, Anna Ograhn 
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Motion om klimatnödläge 190913 

Utlys klimatnödläge för Leksand 
 

Leksands kommun säger sig ha ambitionen att utvecklas till en hållbar 
kommun, men utmaningarna vi står inför är så stora och brådskande att 
vi tyvärr ännu inte kan säga att vi gör det som krävs.  

Med förra sommarens torka och skogsbränder i länet fick vi en försmak 
på vad klimatförändringen kan ställa till med.  

I Parisavtalet 2015 beslutade världens nationer att temperaturökningen 
bör begränsas till max 1,5 grader. I nuläget tyder ingenting på att detta 
mål kommer att nås. Istället är vi på väg mot en katastrofal uppvärmning 
på mellan 3 och 5 grader.   

Även vid en begränsad uppvärmning står Leksand inför ett nödläge. 
Några exempel: 

- Risken för översvämningar, ras, skred och erosion ökar. 
- Vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag kommer att försämras, vilket 

kräver insatser för att upprätthålla en god dricksvattenkvalitet. 
- Det varmare klimatet påverkar hälsan och leder till fler dödsfall på 

grund av värmeböljor och ökad smittspridning.  

Klimatkrisen måste börja behandlas som den kris den faktiskt är. Vi kan 
inte vänta längre, vi måste ändra kurs.  

I hundratals städer och länder världen över har man utlyst ett 
klimatnödläge, och för en tid sedan blev Storbritannien först med att låta 
parlamentet göra det. Idén har framgångsrikt förts upp på agendan av 
klimatrörelsen Extinction Rebellion som vill använda ett sådant nödläge 
som startskott för en mer handlingskraftig omställning.    

Lokala myndigheter kan spela en avgörande roll i att nå en global 
krislösning. Allt fler länder, städer och kommuner världen över deklarerar 
nu klimatnödläge och det är hög tid för även Leksands kommun att göra 
detsamma.  
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En informationskampanj i samband med utlysningen av nödläget kan ha 
stor effekt. Syftet är att upplysa medborgarna om vad som görs från 
kommunens håll och vad de kan göra själva. Naturligtvis bör åtgärderna 
vara väl förankrade i den samlade klimatforskningen.  

Vänsterpartiet yrkar:  

- Att Leksands kommun erkänner att vi befinner oss i ett 
klimatnödläge fram tills det att världens nationer säkerställt att 1,5-
gradersmålet uppnås.  

- Att Leksands kommun i en informationskampanj redovisar de 
åtgärder som regionen gör och avser att göra för att uppfylla 
Parisavtalets krav, samt vad medborgarna själva kan göra.  

- Att Leksands kommun ska prioritera samarbete med andra 
kommuner och regioner nationellt och internationellt för att bygga 
upp kompetens och en best practice kring klimatarbetet.  

- Att Leksands kommun utlyser en särskild årlig dag för att 
summera klimatarbetet under året och följa upp vidtagna åtgärder. 

 

För Vänsterpartiet Leksand: 

 

Inga Westlund, Gruppledare 

 

Yvonne Ineteg, Markus Kummu 
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§ 64 Dnr 2020/796

Rapportering avseende förslag på effektiviseringar 
inom den politiska organisationen

Beskrivning av ärendet
I anslutning till fullmäktiges beslut om budget 2020-2022 (KF 2019-10-14, 
§ 64) uppdrogs fullmäktiges presidium att utreda effektiviseringar inom den 
politiska organisationen. 
I detta ärende redovisar presidiet hur uppdraget genomförts och vilka förslag 
på effektiviseringar som presidiet avser att återkomma med i sak.

Bedömning

Uppdragets genomförande
Presidiet har enligt fullmäktiges arbetsordning bland annat i uppgift att ha 
regelbundna kontakter med fullmäktiges gruppledare och ansvara för de 
övergripande demokratifrågorna i samverkan med representanter för 
samtliga politiska partier som finns representerade i fullmäktige. Utifrån 
detta har presidiet regelbundna så kallade gruppledarträffar dit alla partier är 
inbjudna. 
Med anledning av uppdraget av den 14 oktober 2019 har samtliga partier i 
detta forum inbjudits att lämna förslag avseende

- genomförande av utredningen,
- underlag att beakta i utredningen, och
- effektiviseringar av den politiska organisationen.

Presidiet har sett uppdraget som att vara inom befintlig organisationsprincip, 
med det antal nämnder och utskott som finns idag. Inom ramarna för 
uppdraget ser presidiet heller inte över frågor som har göra med 
kommunstyrelsens eller andra nämnders interna styrdokument, så som 
delegeringsordningar.

Presidiets förslag till åtgärder
Presidiet föreslår åtgärder avseende antalet ledamöter i fullmäktige och 
kommunstyrelsen samt gällande utarbetande av framtida 
arvodesbestämmelser. Dessa åtgärder beskrivs nedan.
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För att i sak fatta beslut om åtgärderna behöver dessa lyftas som egna 
ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detta på grund av att 
det kräver ändrade eller nya styrdokument. I den utsträckning partier har 
andra uppfattningar om lämpligheten i förslagen så finns då möjligheten till 
att då lägga andra förslag. Presidiet avser således att i egna ärenden 
återkomma i de respektive frågorna med förslag till beslut i sak. 
Minskat antal förtroendevalda i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen
En möjlig förändring som flera partier framfört rör storleken på särskilt 
fullmäktige, men även kommunstyrelsen. Presidiet har därför sett över denna 
fråga. 
Leksands kommun har idag 49 ledamöter, medan kommunallagens 
minimiantal för en kommun av Leksands storlek är 31 ledamöter. I jämfört 
med andra kommuner i Dalarna och andra jämförbara kommuner i Sverige 
har Leksand ett stort fullmäktige relativt antalet röstberättigade kommunen. 
Många kommuner, flera i Dalarna, ligger på kommunallagens miniminivåer 
för respektive kommun.
Det finns flera aspekter att beakta när det gäller att välja lämpligt antal 
ledamöter i fullmäktige. Kommunallagen sätter vissa rättsliga ramar, men i 
övrigt är det en avvägning utifrån möjligheterna till delaktighet och 
inflytande, effektiva möten och naturligtvis även ekonomiska aspekter. Även 
om demokratins villkor inte gärna mäts i kronor är det ofrånkomligen så att 
fler ledamöter leder till ökade kostnader i arvoden. 
Graden av delaktighet och inflytande är på många vis avhängig närhet och 
personliga kontakter. Tillgängligheten till förtroendevalda har betydelse för 
detta. Hur väl demokratin fungerar kan dock inte utläsas endast utifrån hur 
många röstberättigade det går per ledamot. Enligt presidiets bedömning är 
kommunfullmäktiges och partiernas arbetssätt och dess ansträngningar att 
informera och hålla sig informerade viktigare än det exakta antalet ledamöter 
i fullmäktigeförsamlingen eller kommunstyrelsen. Det är i hög grad en lokal 
partipolitisk fråga också – hur partierna arbetar, hur representativiteten ser ut 
bland de valda och hur dialogen mellan medborgarna och de valda 
representanterna fungerar. 
Enligt presidiets bedömning finns det utrymme att minska antalet 
förtroendevalda i fullmäktige och kommunstyrelsen. Även ett fullmäktige 
som minskas till 41 ledamöter eller färre utgör ett stort fullmäktige i 
förhållande till kommunallagens bestämmelser och många andra kommuner. 
Även kommunstyrelsen kan minskas med ett antal mandat. Detta utgör en 
effektivisering med minskade arvodeskostnader utan att det, enligt presidiets 
bedömning, medför effekter av betydelse för demokratin i Leksand. 
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Ett beslut om minskat antal ledamöter i fullmäktige kan tidigast tillämpas 
från nästa ordinarie val till kommunfullmäktige. Även ett minskat antal 
ledamöter i kommunstyrelsen träder lämpligen och i kraft anslutning till att 
en kommun ny kommunstyrelsen ska tillträda efter valet 2022.
Presidiet föreslår således följande åtgärder:

- Minska antalet ledamöter i fullmäktige till i vart fall 41 ledamöter. 
Detta ska tillämpas från och med nästa mandatperiod.

- Minska antalet ledamöter i kommunstyrelsen till i vart fall 13 
ledamöter. Detta ska tillämpas från och med nästa mandatperiod. 
Antalet ledamöter i utskotten och övriga nämnder ska fortsatt vara 
som idag.

Arvoden
I kontakterna med partierna har vissa synpunkter eller frågor gällande nivåer 
och konstruktionen för arvoden till förtroendevalda framförts. Presidiet har 
även haft att hantera en motion (dnr 2019/1188) som aktualiserar en 
närliggande fråga. 
Enligt presidiets bedömning bör grundprincipen när det gäller arvodesnivåer 
vara att de läggs fast inför varje ny mandatperiod, eller i vart fall i anslutning 
till att den börjar.
Presidiet ser det som lämpligt att inför nästa mandatperiod, innan valet 2022, 
se över samtliga arvoden och att det finns en bred möjlighet för partierna att 
lämna inspel i ett förslag innan detta bereds av kommunstyrelsen. Presidiet 
avser därför att under hösten 2020 återkomma med ett förslag till direktiv för 
en arvodesberedning (tillfällig fullmäktigeberedning) som ska tillsättas i god 
tid innan nästa mandatperiod. Beredningen ska ha i uppdrag att bl.a. lämna 
förslag på bestämmelser kring ersättning till förtroendevalda inför 
mandatperioden 2022-2026. I arvodesberedningen ska alla partier i 
fullmäktige vara representerade. Inom ramarna för denna beredning bör 
samtliga arvoden och konstruktionerna för dessa ses över. Även partistödets 
utformning och nivåer kan då också ses över, även om dessa inte utgör 
arvoden. 
Presidiets föreslår således följande:

- Tillsätta en arvodesberedning (tillfällig fullmäktigeberedning) där 
samtliga partier i fullmäktige är representerade. 

Beslutsunderlag
Presidiets tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-12

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunledning
kommun@leksand.se

Effektiviseringarinom den politiska organisationen

Beskrivning av ärendet
I anslutning till fullmäktiges beslut om budget 2020-2022 (KF 2019-10-14, 
§ 64) uppdrogs fullmäktiges presidium att utreda effektiviseringar inom den 
politiska organisationen. 
I detta ärende redovisar presidiet hur uppdraget genomförts och vilka förslag 
på effektiviseringar som presidiet avser att återkomma med i sak.

Bedömning

Uppdragets genomförande
Presidiet har enligt fullmäktiges arbetsordning bland annat i uppgift att ha 
regelbundna kontakter med fullmäktiges gruppledare och ansvara för de 
övergripande demokratifrågorna i samverkan med representanter för 
samtliga politiska partier som finns representerade i fullmäktige. Utifrån 
detta har presidiet regelbundna så kallade gruppledarträffar dit alla partier är 
inbjudna. 
Med anledning av uppdraget av den 14 oktober 2019 har samtliga partier i 
detta forum inbjudits att lämna förslag avseende

- genomförande av utredningen,
- underlag att beakta i utredningen, och
- effektiviseringar av den politiska organisationen.

Presidiet har sett uppdraget som att vara inom befintlig organisationsprincip, 
med det antal nämnder och utskott som finns idag. Inom ramarna för 
uppdraget ser presidiet heller inte över frågor som har göra med 
kommunstyrelsens eller andra nämnders interna styrdokument, så som 
delegeringsordningar.

Presidiets förslag till åtgärder
Presidiet föreslår åtgärder avseende antalet ledamöter i fullmäktige och 
kommunstyrelsen samt gällande utarbetande av framtida 
arvodesbestämmelser. Dessa åtgärder beskrivs nedan.
För att i sak fatta beslut om åtgärderna behöver dessa lyftas som egna 
ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detta på grund av att 
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det kräver ändrade eller nya styrdokument. I den utsträckning partier har 
andra uppfattningar om lämpligheten i förslagen så finns då möjligheten till 
att då lägga andra förslag. Presidiet avser således att i egna ärenden 
återkomma i de respektive frågorna med förslag till beslut i sak. 
Minskat antal förtroendevalda i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen
En möjlig förändring som flera partier framfört rör storleken på särskilt 
fullmäktige, men även kommunstyrelsen. Presidiet har därför sett över denna 
fråga. 
Leksands kommun har idag 49 ledamöter, medan kommunallagens 
minimiantal för en kommun av Leksands storlek är 31 ledamöter. I jämfört 
med andra kommuner i Dalarna och andra jämförbara kommuner i Sverige 
har Leksand ett stort fullmäktige relativt antalet röstberättigade kommunen. 
Många kommuner, flera i Dalarna, ligger på kommunallagens miniminivåer 
för respektive kommun.
Det finns flera aspekter att beakta när det gäller att välja lämpligt antal 
ledamöter i fullmäktige. Kommunallagen sätter vissa rättsliga ramar, men i 
övrigt är det en avvägning utifrån möjligheterna till delaktighet och 
inflytande, effektiva möten och naturligtvis även ekonomiska aspekter. Även 
om demokratins villkor inte gärna mäts i kronor är det ofrånkomligen så att 
fler ledamöter leder till ökade kostnader i arvoden. 
Graden av delaktighet och inflytande är på många vis avhängig närhet och 
personliga kontakter. Tillgängligheten till förtroendevalda har betydelse för 
detta. Hur väl demokratin fungerar kan dock inte utläsas endast utifrån hur 
många röstberättigade det går per ledamot. Enligt presidiets bedömning är 
kommunfullmäktiges och partiernas arbetssätt och dess ansträngningar att 
informera och hålla sig informerade viktigare än det exakta antalet ledamöter 
i fullmäktigeförsamlingen eller kommunstyrelsen. Det är i hög grad en lokal 
partipolitisk fråga också – hur partierna arbetar, hur representativiteten ser ut 
bland de valda och hur dialogen mellan medborgarna och de valda 
representanterna fungerar. 
Enligt presidiets bedömning finns det utrymme att minska antalet 
förtroendevalda i fullmäktige och kommunstyrelsen. Även ett fullmäktige 
som minskas till 41 ledamöter eller färre utgör ett stort fullmäktige i 
förhållande till kommunallagens bestämmelser och många andra kommuner. 
Även kommunstyrelsen kan minskas med ett antal mandat. Detta utgör en 
effektivisering med minskade arvodeskostnader utan att det, enligt presidiets 
bedömning, medför effekter av betydelse för demokratin i Leksand. Presidiet 
bedömer att det finns en bred samsyn i denna fråga bland partierna 
representerade i fullmäktige.
Ett beslut om minskat antal ledamöter i fullmäktige kan tidigast tillämpas 
från nästa ordinarie val till kommunfullmäktige. Även ett minskat antal 
ledamöter i kommunstyrelsen träder lämpligen och i kraft anslutning till att 
en kommun ny kommunstyrelsen ska tillträda efter valet 2022.

Presidiet föreslår således följande åtgärder:
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- Minska antalet ledamöter i fullmäktige till i vart fall 41 ledamöter. 
Detta ska tillämpas från och med nästa mandatperiod.

- Minska antalet ledamöter i kommunstyrelsen till i vart fall 13 
ledamöter. Detta ska tillämpas från och med nästa mandatperiod. 
Antalet ledamöter i utskotten och övriga nämnder ska fortsatt vara 
som idag.

Arvoden
I kontakterna med partierna har vissa synpunkter eller frågor gällande nivåer 
och konstruktionen för arvoden till förtroendevalda framförts. Presidiet har 
även haft att hantera en motion (dnr 2019/1188) som aktualiserar en 
närliggande fråga. 
Enligt presidiets bedömning bör grundprincipen när det gäller arvodesnivåer 
vara att de läggs fast inför varje ny mandatperiod, eller i vart fall i anslutning 
till att den börjar.
Presidiet ser det som lämpligt att inför nästa mandatperiod, innan valet 2022, 
se över samtliga arvoden och att det finns en bred möjlighet för partierna att 
lämna inspel i ett förslag innan detta bereds av kommunstyrelsen. Presidiet 
avser därför att under hösten 2020 återkomma med ett förslag till direktiv för 
en arvodesberedning (tillfällig fullmäktigeberedning) som ska tillsättas i god 
tid innan nästa mandatperiod. Beredningen ska ha i uppdrag att bl.a. lämna 
förslag på bestämmelser kring ersättning till förtroendevalda inför 
mandatperioden 2022-2026. I arvodesberedningen ska alla partier i 
fullmäktige vara representerade. Inom ramarna för denna beredning bör 
samtliga arvoden och konstruktionerna för dessa ses över. Även partistödets 
utformning och nivåer kan då också ses över, även om dessa inte utgör 
arvoden. 
Presidiets föreslår således följande:

- Tillsätta en arvodesberedning (tillfällig fullmäktigeberedning) där 
samtliga partier i fullmäktige är representerade. 

Förslag till beslut
1. Godkänna rapporteringen.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Presidiets tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-12

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Fullmäktiges presidium
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1 INLEDNING 
 

I detta dokument sammanfattas  kommunfullmäktiges presidiums underlag 

och förslag till beslut med anledning av uppdraget att se över 

effektiviseringar inom den politiska organisationen.  

 

 

2 UPPDRAGET 
 

På kommunfullmäktiges sammanträde 14 oktober 2019 (§ 64) beslöts att:  

 
Bakgrunden till uppdraget är att förvaltningen utrett och föreslagit 

effektiviseringar inom förvaltningsorganisationen, och även 

effektiviseringar inom den politiska organisationen bör utredas. 

 

3 UPPDRAGETS GENOMFÖRANDE 
 

Presidiet presenterade sitt förslag till genomförande av uppdraget för 

partiernas gruppledare på ett gruppledarmöte den 26 november: 

1. Presidiet erbjuder alla partier i KF att inkomma med förslag till: 

o genomförande av utredningen 

o underlag att beakta i utredningen 

o effektiviseringar av den politiska organisationen 

2. Insamling av underlag 

3. Utredningsarbete 

4. Politisk behandling i ordinarie ärendegång  

Gruppledarmötet den 26 november enades om att förslag från de politiska 

partierna enligt ovan skickas till medlemmarna i KF-presidium senast 13 

januari 2020. 

Presidiets ursprungliga arbetshypotes var att processa sitt förslag till 

effektiviseringar inom den politiska organisationen i den ordinarie 

ärendegången mot ett beslut i ärendet på KF-sammanträdet i juni 2020. 

Denna typ av ärenden hanterades inte under tiden krisledningsnämnden var 

aktiv under våren 2020 varför hanteringen försenades till att vara avslutad 

efter sommaren 2020.  
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4 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR 
 

Uppdraget avser att utreda effektiviseringar inom den politiska 

organisationen.  

 

4.1 Effektivisering 
 

Effektivisering tolkas i detta uppdrag som att:  

 

Åstadkomma samma uppdrag/resultat med lägre resursförbrukning/kostnad. 

(Observera skillnaden i betydelse mellan effektivisering och besparing.) 

 

4.2 Den politiska organisationen 
 

Ur kommunallagen framgår att röstberättigade medlemmar i en kommun 

utser ledamöter till Kommunfullmäktige som i sin tur fastställer den 

politiska organisationen.  

 

Den politiska organisationen utgör i denna utredning den organisation som 

fastställts av KF i Leksands kommun att på demokratins och den 

kommunala självstyrelsens grund, och i enlighet med kommunallagen, 

utöva beslutanderätten i Leksands kommun. 

 

4.2.1 Sammanställning av den politiska organisationen i 
Leksands kommun 

 

Kommunfullmäktige har 49 ledamöter och 27 ersättare 

 

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 47 ersättare 

Kommunstyrelsen har fyra utskott med 7 ledamöter och 7 ersättare, som 

alla antingen är ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Krisledningsnämnden har enligt reglemente samma ledamöter och 

ersättare som allmänna utskottet (har dock normalt inga sammanträden). 

 

Individnämnden har 3 ledamöter, 3 ersättare 

 

Jävsnämnden har 5 ledamöter, 5 ersättare. 

 

Valnämnden har 9 ledamöter, 9 ersättare (endast aktiv valår, senast 2019, 

närmast 2022) 

 

Revisorer 5 st 
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Utöver ovan nämnda organ finns även: 

 

Gemensam nämnd för vuxenutbildning (3 ledamöter, 3 ersättare från 

Leksands kommun),  

 

Gemensam nämn för språktolkförmedling (1 ledamot, 1 ersättare från 

Leksands kommun) 

 

Gemensam nämnd för hjälpmedelsfrågor (1 ledamot, 1 ersättare från 

Leksands kommun).  

 

Därtill även nedanstående organ där det finns politisk representation, men i 

dessa fall är det inte enbart KF i Leksand som avgör organens storlek. 

 

Kommunalförbund 

BRAND –Brandkåren i norra Dalarna. (1 ledamot, 1 ersättare från Leksands 

kommun). 

FINSAM Nedansiljans samordningsförbund  (1 ledamot, 1 ersättare från 

Leksands kommun). 

 

Bolag 

Leksandsbostäder AB (7 ledamöter, 3 ersättare)  

Leksand Vatten och Avfall AB (5 ledamöter, 3 ersättare) 

Dala Vatten och avfall AB (2 ledamöter från Leksands kommun) 

 

4.3 Avgränsningar 
 

Utredningen är inte en organisationsutredning utan avgränsas till 

effektiviseringar inom befintlig organisationsprincip.  

 

Det har under utredningens gång från olika håll indikerats ett eventuellt 

behov av följande justeringar eller klargöranden i organisatoriska frågor 

gällande den politiska organisationen: 

 

 Ska Kommunstyrelsens utskott byta namn för att korrespondera mot 

sektorernas namn som en konsekvens av sektorernas förändrade 

ansvarsområden och namn? 

 Vilka utskott bör hantera fritid, kultur, näringslivsfrågor, planfrågor, 

miljöfrågor, trafikfrågor? 

 Hur förstärker vi det politiska arbetet med personalfrågor? 

(personalutskott?) 

 Översyn av delegationsordning och reglementen i syfte att ge 

berörda parter bättre och tydligare förutsättningar att fullgöra sitt 

verkställande uppdrag. 

 Översyn av delegationsordningen i syfte att öka engagemanget hos 

ledamöterna. 
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 Presidiet i Leksandsbostäder (Ulrika, Sebastian och Viktor) tar inte 

ut något arvode för sina presidieuppdrag i LBAB p.g.a. är redan 

arvoderade av Leksands kommun. Leksandsbostäder bör således 

betala motsvarande summa till Leksands kommun istället. 
 

 Har vi en effektiv beslutsprocess? Vi tror att man kanske behöver se 

över om beslut tas på rätt ställen och om delegeringsordning mm är 

optimerade.  

 

 Se också över våra mötesformer. Har vi möten på rätt sätt? Mora 

kommun har ett upplägg med KSI (kommunstyrelsens 

informationsmöten) som gör att fler känner sig inkluderade, det kan 

ev vara värt att se över. 

 

 

Ovanstående frågeställningar är av en något annan natur än vad vi definierar 

in i presidiets uppdrag rörande effektiviseringar i den politiska 

organisationen, varför frågeställningarna inte hanteras i denna utredning. 

Översyn av delegationsordning och reglementen pågår i annat forum. 

Presidiet avser att ta upp frågan om lämplig hantering av övriga ovanstående 

frågeställningar på kommande gruppledarmöte.  

 

5 UNDERLAG 
 

Följande material har utgjort underlag i utredningen: 

 Kommunallagen 

 Slutrapport – Lokal demokrati i Leksand 

 Leksands kommuns organisationsutredning (2010) 

 Utvärderingen av organisationsförändringen (2013) 

 Revisorernas granskning av organisationen (2019) 

 Jämförelsematerial från andra kommuner 

 Bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvoden) till 

förtroendevalda i Leksands kommun 2019-2022 

 Material från de politiska partierna i KF (insamlat via gruppledarna) 

 Kommunfullmäktiges arbetsordning 

 SKR seminarium: Representativitet och villkor för förtroendevalda  
Länk till webbsändning 
https://api.screen9.com/preview/aqWR1k4j5XzabZoC3PXJ6O6E4g_ezO8RbU

KEr5oEL5H_QT78Z2ChZx4uIu6vd0dG 
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6 PARTIERNAS FÖRSLAG 
 

Presidiet erbjöd, på gruppledarmötet den 26 november 2019, alla partier i 

KF att inkomma med förslag till:  

 genomförande av utredningen 

 underlag att beakta i utredningen  

 effektiviseringar av den politiska organisationen  

 

7 ARVODEN 

7.1 Allmänt 
 

I kommunallagen finns bestämmelser som medger utbetalning av arvoden.  

 

Nu gällande bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvoden) till 

förtroendevalda i Leksands kommun (2019-2022) antogs av 

Kommunfullmäktige 2018-12-11, § 47. 

 

Det är viktigt att den ekonomiska ersättningen för de politiska uppdragen på 

ett rimligt sätt motsvarar det ansvar, tid och engagemang som de enskilda 

uppdragen kräver. Det bör även beaktas möjligheten för personer i arbetlivet 

att se ett politiskt uppdrag som ett likvärdigt alternativ till liknande arbete 

samt även på något sätt följa lönenivåerna inom förvaltningsledningen.  

 

Sammanfattningsvis måste den ekonomiska ersättningen sålunda upplevas 

som rimlig och skälig av både förtroendevalda och allmänheten.  

7.2 Hel och deltidsengagerade förtroendevalda 
 

Nuläge 2019 

Kommunstyrelsens ordförande  65 400 kr 

Oppositionsråd    49 050 kr 

Utskottsordförande Lärande och stöd  49 050 kr 

Utskottsordförande Vård och omsorg  49 050 kr 

Utskottsordförande Samhällsbyggnad 49 050 kr 

 

Det genomsnittliga månatliga arvodet för heltidsarvoderade förtroendevalda 

i Sveriges kommuner uppgår år 2019 till cirka 65 100 kronor. Jämfört med 

2015 års undersökning har det genomsnittliga månatliga arvodet för 

heltidsarvoderade ökat med cirka 8 000 kronor, vilket motsvarar en ökning 

med 13 procent. Ökningen är på samma nivå som ökningen av den 

sammanräknade förvärvsinkomsten i befolkningen över 20 år mellan åren 

2014 och 2018. 

Källa: SCB, Förtroendevalda i kommuner och regioner 2019 

Demokratistatistisk rapport 26 
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Leksands kommun omnämns ibland som Sveriges mediankommun eftersom 

det finns lika många kommuner med fler och färre invånare.  

 

Att Leksands arvodering för heltidsengagerad (65 400 kr) ligger i nivå med 

det genomsnittliga arvodet i Sverige är således inget avvikande. Inte heller 

antalet hel eller deltidsarvoderade förtroendevalda (5 st) sticker ut vid en 

jämförelse med genomsnittet i landet (4 st).  

7.3 Fritidsengagerade förtroendevalda 
I summorna nedan ingår sammanträdesarvoden, justeringsarvoden, 

kilometerersättning samt eventuell ersättning för förlorad arbetsförtjänst för 

sammanträden och beredningar. Sammanställningen utgår från 2018 års 

möten med 2018 års arvoden. Det är värt att notera att icke tjänstgörande får 

full ersättning i fullmäktige samt att KSO, oppositionsråd och 

utskottsordföranden inte får några sammanträdesersättningar då 

sammanträden och beredningar ingår i deras respektive uppdrag. 

 

Fullmäktige 

Totalt: 162 495 kr 

Varav 15 399 kr gick till icke tjänstgörande. 

 

Kommunstyrelsen (ej utskotten) 

Totalt: 144 477 kr 

Varav 14 490 kr gick till icke tjänstgörande. 

 

Samhällsbyggnadsutskottet 

Totalt: 103 627 kr 

Varav 5 617 kr gick till icke tjänstgörande. 

 

Allmänna utskottet 

Totalt: 25 884 

Varav 3 480 kr gick till icke tjänstgörande. 

 

Utskottet för lärande och stöd 

Totalt: 96 025 kr 

Varav 14 449 gick till icke tjänstgörande. 

 

Utskottet för vård och omsorg 

Totalt: 48 255 kr 

Varav 3670 gick till icke tjänstgörande ersättare. 

 

Individnämnden 

Totalt: 51 626 kr 

Varav 7 948 kr gick till icke tjänstgörande ersättare. 

 

Valnämnden 

Totalt: 13 871 kr 

Inga icke tjänstgörande under året. 

81



 Utredning effektivisering inom den politiska organisationen  
 2020-08-14 Sida 7(17)  
 

 

 

 
  

 

Jävsnämnden 

Totalt 21 113 kr 

Varav 1828 kr gick till icke tjänstgörande. 

 

Totalt för alla ovan uppräknade organ:  

667 373 kr, varav 53 881 kr gick till icke tjänstgörande ersättare. 

7.4 Förslag 
 

Grundprincipen när det gäller arvodesnivåer bör vara att lägga fast de 

ekonomiska förutsättningarna inför varje ny mandatperiod.  

 
Utredningen föreslår att: 

- en arvodesberedning (tillfällig fullmäktigeberedning) tillsättas i 
god tid innan nästa mandatperiod för att utarbeta ett förslag till 
nästa mandatperiods förutsättningar 

- alla partier i KF erbjuds att delta i arvodesberedningen 
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8 ANTAL FÖRTROENDEVALDA 

8.1 KF 

8.1.1 Nuläge 
 

Leksands kommunfullmäktige har sedan sammanslagningen av 

landskommunerna Leksand, Siljansnäs och Åhl (år 1974) haft 49 ledamöter.  

8.1.2 Tillämpliga bestämmelser m.m. 
Det är fullmäktige som bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige 

ska ha, inom de ramar som kommunallagen (2017:725) anger. 

I 5 kap. 5 § kommunallagen anges minimigränser för till vilket antal som 

fullmäktige ska bestämmas till. Antalet ska vara ett udda tal och till minst 

 21 i kommuner med högst 8 000 röstberättigade 

 31 i kommuner med över 8 000 röstberättigade 

 41 i kommuner med över 16 000 röstberättigade 

 51 i kommuner med över 24 000 röstberättigade  

 61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade 

 71 i landsting med över 200 000 röstberättigade 

 101 i kommuner med över 600 000 röstberättigade  

 

KL 5 kap. § 5 är som framgår en minimibestämmelse och av förarbeten 

framgår att syftet är att säkra en god medborgerlig förankring och 

säkerställa att beslut kan fattas av fullmäktige (jfr. prop 1975/76:187, s. 

346).  

 

Bestämmelsen utgår från att ju fler röstberättigade som finns, desto större 

antal ledamöter måste kommunfullmäktige vara. Det står därmed 

fullmäktige fritt att besluta om högre antal ledamöter än 5 kap. 5 § 

kommunallagen anger och någon övre gräns anges inte i kommunallagen.  

 

För ledamöter i fullmäktige ska det finnas ersättare, enligt 5 kap. 8 § 

kommunallagen. Antalet ersättare ska utgöra en viss andel, dock högst 

hälften av det antal platser som varje part har i kommunfullmäktige.  

 

Kommunfullmäktige i Leksand har just nu 27 ersättare. Antalet ersättare har 

varit både fler och färre tidigare och beror på regler i vallagen om 

avrundningar och om extra ersättare för små partier. 

 

Om fullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktiga ska ändras, ska 

beslutet tillämpas först när val av fullmäktige hålls nästa gång i hela landet. 

Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret. Detta framgår 

av 5 kap. 7 § kommunallagen och innebär att en ändring av antalet 

ledamöter får beslutas som senast februari 2022, om detta ska få påverkan 

till valet till kommunfullmäktige samma år.  
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8.1.3 Jämförelser med andra kommuner 
Siffrorna nedan är tagna ur valmyndighetens statistik från valet 20181.  

 

8.1.3.1 Kommuner i Dalarna 
Kommun Röstberättigade Antal valda 

ledamöter i 
fullmäktige 

Antal 
röstberättigade 
per ledamot 

Avesta 18 094 41 441 

Borlänge 39 574 61 648 

Falun 45 830 61 751 

Gagnef 7 944 33 240 

Hedemora 12 145 39 311 

Leksand 12 614 49 257 

Ludvika 20 756 45 461 

Malung-Sälen 8 167 36 226 

Mora 16 379 41 399 

Orsa 5 563 31 179 

Rättvik 9 031 39 231 

Smedjebacken 8 787 35 251 

Säter 8 843 35 252 

Vansbro 5 446 31 175 

Älvdalen 5 732 35 163 
 

 

 

                                                 

https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/R/rike/index.html1  
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I ovanstående diagram visas antalet röstberättigade per ledamot i 

kommunfullmäktige i Leksand vid, förutom 49 ledamöter (även vid 41, 35 

och 31 ledamöter).  

8.1.3.2 Ett urval av andra med Leksand jämförbara kommuner i 
olika delar av landet 

Kommun Röstberättigade Antal valda 
ledamöter i 
fullmäktige 

Antal 
röstberättigade 
per ledamot 

Båstad 12 071 41  294 

Orust 12 410 41 302 

Vimmerby 12 317 49 251 

Hallsberg 12 208 45 271 

Kalix 13 181 41 321 

Hammarö 12 204 31 393 

Flen 12 782 45 284 

Salem 12 231 31 394 

Gällivare 14 452 41 352 

Knivsta 13 022 31 420 
 

8.1.4 Diskussion 
Det finns flera aspekter att beakta när det gäller att välja lämpligt antal 

ledamöter i fullmäktige. Kommunallagen sätter vissa rättsliga ramar, men i 

övrigt är det en avvägning utifrån möjligheterna till delaktighet och 

inflytande, effektiva möten och även ekonomiska aspekter. Det blir en i hög 

grad lokalpolitisk fråga att göra den avvägningen, men det går att göra 

jämförelser med andra kommuner för att skapa sig en bild av nuläget och 

hur det skulle kunna bli med en ändring. Det går heller inte att bortse från 

att antalet ledamöter och antalet möten, tillsammans med storleken på 

arvoden och andra ersättningar, påverkar en bedömning av hur många 
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ledamöter fullmäktige bör ha. Det går alltså även att räkna på vilken 

påverkan det får på kostnader för sammanträdesarvoden om antalet 

ledamöter i fullmäktige skulle ändras. 

 

Om antalet alternativ skulle avgränsas så är det rimligt att tänka sig att 

behålla nuläget (49), lägga sig på miniminivå (31) eller någonstans 

däremellan (cirka 41). 

 

Det kan konstateras att vissa dalakommuner (Avesta, Mora, Borlänge och 

Falun) ligger på lägsta möjliga nivå som kommunallagen medger för 

respektive kommuns antal röstberättigade. Även andra med Leksand 

storleksmässigt jämförbara kommuner ute i landet, såsom Hammarö, Salem 

och Knivsta, ligger på lägsta möjliga nivå. 

 

Leksand har större kommunfullmäktige (10 fler) än Hedemora, som är den 

kommun i Dalarna som är mest jämförbar sett till antalet röstberättigade.  

 

Förutom ovan nämnda kommuner går det fler röstberättigade per ledamot i 

många andra kommuner av jämförlig storlek i Sverige, jämfört med 

Leksand. 

  

Även om Leksand skulle minska antalet ledamöter till 41 (lägsta antal för 

kommuner med mer än 16 000 röstberättigade) skulle Leksand ändå ha ett 

större fullmäktige i jämförelse med många andra kommuner. Det skulle gå 

drygt 300 röstberättigade per ledamot i fullmäktige (307, sett till 2018 års 

antal röstberättigade).  

 

Även om Leksand skulle lägga sig på lägsta tillåtna nivå, 31 ledamöter, 

skulle antalet röstberättigade per ledamot (406) vara lägre än flera andra 

kommuner i Dalarna, men då ändå högre än en del andra av jämförlig 

storlek.  

 

Om en minskning av antalet fullmäktigeledamöter görs behöver även en 

eventuell befolkningsökning beaktas. Enligt visionen som antogs av 

fullmäktige 2012 har Leksand 18 000 invånare 2025. Vid valet till 

kommunfullmäktige 2018 var 79.8 % av Leksands befolkning röstberättigad 

(12 614 av 15 788 invånare). Även om befolkningen i enlighet med visionen 

ökar till 18 000 invånare, och antalet röstberättigade då hamnar mellan 14 

och 15 000, så kommer kommunallagen inte vara något problem i vilket 

fall. 

 

Om Leksands befolkning på ännu längre sikt skulle öka uppåt 20 000 

invånare skulle dock situationen kunna uppstå att Leksand måste ha ett 

fullmäktige som har minst 41 ledamöter. Då skulle ett fullmäktige med färre 

än 41 ledamöter behöva ändras igen. Ett fullmäktige som idag eller med 41 

ledamöter kommer alltså vara hållbart i ett långt perspektiv, utifrån 

kommunallagens bestämmelse.   
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De enda kommunerna i Dalarna som i närtid ändrat antalet ledamöter i 

fullmäktige är Malung-Sälen (2009) och Vansbro (2010). Båda 

kommunerna minskade antalet ledamöter i fullmäktige. Malung-Sälen 

sänkte sitt antal från 41 till 39 och Vansbro sänkte sitt antal ledamöter från 

37 till 31. 

 

I valsimulatorn på val.se kan beräkningar för mandatfördelning göras vid 

olika valresultat och antal ledamöter i KF.  

 

Här finns valsimulatorn: https://www.val.se/val-och-folkomrostningar/det-

svenska-valsystemet/rostrakning-ochvalresultat/rakna-sjalv.html 

  

Information om mandatfördelning finns här: https://www.val.se/val-och-

folkomrostningar/det-svenska-valsystemet/rostrakning-

ochvalresultat/mandatfordelning.html 

8.1.5 Sammanträdeskostnader  
Sammanträden i sig medför kostnader i form av sammanträdesarvoden för 

tjänstgörande, arvoden för icke tjänstgörande, bilersättningar och förlorad 

arbetsförtjänst. Styrande är här det reglemente för arvoden som fullmäktige 

beslutar. Därtill tillkommer även kostnader för förvaltningen, för 

annonsering och för webbsändning, som dock inte påverkas av hur stort 

antal ledamöter som fullmäktige har. 

 

Som jämförelsematerial har en sammanställning av sammanträdeskopplade 

arvoden för 2018 gjorts, se kapitel 11. Värt att notera är att beloppen är med 

de nivåer gällde då samt att förtroendevalda med årsarvode inte ingår i 

uppräkningen. De som har tjänstgöring 40 % eller mer får inte i sig någon 

ersättning för sammanträden och beredningar, utan det ingår i deras 

årsarvode. Det är detta som gör att kostnaderna kopplat till sammanträdena 

för allmänna utskottet blir så låga, jämfört med de andra utskotten.  

 

Fullmäktigeåret 2018 (sex sammanträden) kostade 162 495 kronor i 

arvoden, kilometerersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 

Särskilt för fullmäktige är att fullt arvode utgår även för ersättare som inte 

tjänstgörande (i övriga organ får dessa endast halv ersättning) samt att 

förlorad arbetsförtjänst sällan begärs, i och med att sammanträdena är 

kvällstid. Av dessa 162 495 kronor gick 15 399 kronor till icke 

tjänstgörande.  

 

Det kommer i genomsnitt ca fem ersättare som inte är tjänstgörande. 

Därutöver får fullmäktiges ordförande inget sammanträdesarvode, liksom 

inte heller kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet eller 

utskottsordförandena.  I räkneexemplet utgår vi från att det är sju 

sammanträden per år, att det är sex ledamöter som inte ska arvoderas samt 

att fem icke tjänstgörande kommer. Arvodet för deltagande i 

kommunfullmäktige är idag 531 kronor per sammanträde. Det tillkommer 

vid varje sammanträde eventuell förlorad arbetstjänst, två justeringsarvoden 
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(idag 271 kr per justeringsperson) samt kilometerersättning för ledamöter 

och ersättare, vilket brukar handla om 1000-1500 kronor sammanlagt per 

sammanträde. 

 

Antal 
ledamöter  

Kostnad 
tjänstgörande  

Kostnad icke 
tjänstgörande  

Summa per 
sammanträde  

Summa år (SEK) 
med sju 
sammanträden 

49 22 833 (43*531) 2655 (5) 25 488 178 416 

41 18 585 (34*531) 2655 (5) 21 240 148 680 

31 13 275 (25*531) 2655 (5) 15 930 111 510 
 

Det är exempelvis tänkbart att fler icke tjänstgörande kommer, om antalet 

ledamöter minskar. Det går även att räkna på halverat arvode för icke 

tjänstgörande, så som gäller idag för kommunstyrelsen samt övriga nämnder 

och organ.  

 

Om antalet ledamöter i fullmäktige minskas finns det även anledning att se 

över även KS och kanske även övriga organs storlek. Särskilt om 

fullmäktige skulle minska till 31 ledamöter skulle kommunstyrelsen (15 

ledamöter) vara väldigt stor i förhållande till fullmäktige, vilket vore mindre 

lämpligt med hänsyn till att det är beredande organ till kommunfullmäktige. 

 

 

8.1.6 Förslag 
 
Kommunfullmäktige bör vara 39/41  ledamöter 
 
Kommunstyrelsen bör vara 11/13  ledamöter 
Eftersom vi minskar ner fullmäktige bör rimligtvis kommunstyrelsen också 
minskas ner för att behålla proportionerna mellan KF och KS. 
 
Utskotten bör fortsatt vara 7 ledamöter 
Svårt att ha färre än sju, därför landade vi i att det fortsättningsvis bör vara sju 
ledamöter i utskotten. 
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9 ANTAL MÖTEN 
 

Även antalet möten påverkar hur stor kostnad det blir för 

sammanträdesarvoden. Det finns ingen regel i kommunallagen om att det 

ska vara visst antal möten på ett år. De politiska organen behöver dock 

sammanträda med viss regelbundenhet för att kunna hantera principiella 

frågor i kommunen. I jämförelse med andra dalakommuner har Leksand 

liknande antal eller något färre sammanträden på ett år.    
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10 PARTISTÖD 

10.1 Nuläge 
 

I kommunallagen finns bestämmelser som medger utbetalning av partistöd 

och arvoden. De närmare bestämmelserna finns i reglementen som 

kommunfullmäktige antar och redogörs för under respektive del nedan. 

 

Av dagens reglemente för Leksands kommun följer bland annat att 

grundstöd ska ges till de partier som finns representerade i fullmäktige samt 

att mandatstöd ska ges för mandat för vilket en vald ledamot är fastställd 

enligt vallagen (2005:837). Enligt arvodesreglementet kan varje parti per år 

i ekonomiskt stöd få 1/4 prisbasbelopp i grundstöd samt 1/4 prisbasbelopp 

per mandat 1-9 i kommunfullmäktige och 1/6 prisbelopp per mandat 10-x i 

kommunfullmäktige. Partistödsutbetalningarna bygger på att partierna från 

föregående år redovisar hur de använt partistödet. 

Idag det åtta partier i fullmäktige och det är två av dessa som har 1/6 

prisbasbelopp för ett eller några av sina mandat.  

 

Vi har låga kostnader för partistöd i jämförelse med andra kommuner 

oavsett om man jämför alla kommuner i riket, storleksmässigt jämförbara 

kommuner eller Dalarnas kommuner, däremot bör vi diskutera den frågan 

vidare utifrån flera utgångspunkter. Bl.a. om partistödet är ändamålsenligt, 

fördelningsmodell och vilken nivå som är rimlig. 

 

 
Kostnad för stöd till politiska partier i kronor per innevånare enligt Kolada. 

 

10.2 Förslag 
 
Utredningen föreslår att: 

- arvodesberedningen ges i uppdrag att även se över reglementet 
för partistöd 
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11 SAMMANSTÄLLNING AV KOSTNADER 
 

11.1 Nettokostnad politisk verksamhet i kronor per 
invånare 

Ur statistikdatabasen Kolada, som tillhandahålls av Rådet för främjande av 

kommunala analyser, kan nedanstående statistik utläsas. Siffrorna för 2019 

är preliminära. Uppdaterade siffror publiceras vecka 36 2020. Rimligtvis 

bör Leksands kommuns siffror för 2019 stiga upp mot 750 kr/innevånare. 

 

 
 

11.2 Sammanställning Leksands kommun 2018-2019 
 

 
2019 2018 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 491 200 kr 684 300 kr 

KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 424 400 kr 591 100 kr 

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 5 500 kr 7 000 kr 

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 61 300 kr 86 200 kr 

   

REVISION 729 200 kr 764 500 kr 

KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 161 300 kr 159 800 kr 

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 9 700 kr 9 200 kr 

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 558 200 kr 595 400 kr 

   

ÖVERFÖRMYNDARE 1 582 900 kr 1 831 200 kr 

INTÄKTER/INKOMSTER 0 kr -19 900 kr 

KOSTNADER/UTGIFTER 870 400 kr 943 000 kr 

KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 692 100 kr 901 100 kr 

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 3 300 kr 2 700 kr 

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 17 000 kr 4 400 kr 

   

VALNÄMND 54 800 kr 288 100 kr 

INTÄKTER/INKOMSTER -379 600 kr -329 300 kr 

KOSTNADER/UTGIFTER 112 000 kr 150 100 kr 

KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 253 700 kr 356 100 kr 

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 25 100 kr 41 800 kr 

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 43 700 kr 69 500 kr 
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2019 2018 

KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 36 500 kr 59 100 kr 

   

KRISLEDNINGSNÄMND 0 kr 4 400 kr 

KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 0 kr 4 400 kr 

   

INDIVIDNÄMND 26 200 kr 97 600 kr 

KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 26 200 kr 97 600 kr 

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 0 kr 0 kr 

   

BOLAG 2 800 kr 1 500 kr 

INTÄKTER/INKOMSTER -208 600 kr -175 700 kr 

KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 211 400 kr 177 100 kr 

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 0 kr 0 kr 

   

KOMMUNSTYRELSEN 3 530 000 kr 3 289 900 kr 

KOSTNADER/UTGIFTER 770 500 kr 792 100 kr 

KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 2 536 400 kr 2 154 500 kr 

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 144 800 kr 112 400 kr 

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 78 300 kr 230 600 kr 

ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTN 0 kr 300 kr 

   

LÄRANDE STÖD 1 812 500 kr 1 491 900 kr 

KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 1 812 300 kr 1 489 200 kr 

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 100 kr 0 kr 

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 100 kr 2 700 kr 

   

VÅRD OCH OMSORG 941 800 kr 566 400 kr 

KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 941 800 kr 566 400 kr 

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 0 kr 0 kr 

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 0 kr 0 kr 

   

SAMHÄLLSBYGGNAD 986 600 kr 643 900 kr 

KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 958 700 kr 644 300 kr 

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 900 kr 0 kr 

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 26 900 kr -400 kr 

 10 194 500 kr 9 722 800 kr 
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Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 65 Dnr 2019/1188

Svar på motion om ersättningar till förtroendevalda

Beskrivning av ärendet
Vid fullmäktiges sammanträde den 14 oktober 2019 motionerade Jimmy 
Karlsson (BP) om ersättningar till förtroendevalda. I motionen föreslås en 
sänkning av arvodena för kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd och 
ordförandena i kommunstyrelsens utskott med 15 000 kronor.
Fullmäktige beslutade att uppta motionen och överlämna den till 
kommunfullmäktiges presidium för hantering innan kommunstyrelsens 
beredning.
Presidiet har valt att hantera motionen inom ramarna för det uppdrag som 
fullmäktige beslutade om i anslutning till beslut om budget 2020-2022 (KF 
2019-10-14, § 64). Presidiet uppdrogs genom beslutet att utreda 
effektiviseringar inom den politiska organisationen. 

Bedömning
Nu gällande bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvoden) till 
förtroendevalda i Leksands kommun (2019-2022) är antagna av fullmäktige 
(KF 2018-12-11, § 47) att gälla från den 1 januari 2019, när den nya 
kommunstyrelsen tillträde efter valet till fullmäktige 2018.
Enligt fullmäktiges presidiets bedömning bör grundprincipen när det gäller 
arvodesnivåer vara att de läggs fast inför varje ny mandatperiod, eller i vart 
fall i anslutning till att den börjar. De bör inte ändras under mandatperioden 
om det inte finns särskilda skäl till detta.
Det är viktigt att den ekonomiska ersättningen för de politiska uppdragen på 
ett rimligt sätt motsvarar det ansvar, tid och engagemang som de enskilda 
uppdragen kräver. Det bör även beaktas möjligheten för personer i arbetlivet 
att se ett politiskt uppdrag som ett likvärdigt alternativ till liknande arbete 
samt även på något sätt följa lönenivåerna inom förvaltningsledningen. 
Sammanfattningsvis måste den ekonomiska ersättningen sålunda upplevas 
som rimlig och skälig av både förtroendevalda och allmänheten. Presidiet ser 
inte att det idag finns skäl att ändra enskilda arvoden. De arvoden som 
motionären berör ses inte som orimliga med hänsyn till det ansvar och de 
förväntningar som uppdragen medför och skiljer sig inte väsentligen från 
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Sammanträdesdatum
2020-08-31

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

genomsnittliga arvoden i Sverige för förtroendevalda vars uppdrag motsvarar 
en betydande del av heltid.
Presidiet ser det dock som lämpligt att inför nästa mandatperiod, innan valet 
2022, se över samtliga arvoden och att det finns en bred möjlighet för 
partierna att lämna inspel i ett förslag innan detta bereds av 
kommunstyrelsen. Presidiet avser därför att under hösten 2020 återkomma 
med ett förslag till direktiv för en arvodesberedning (tillfällig 
fullmäktigeberedning) som ska tillsättas i god tid innan nästa mandatperiod 
för att utarbeta förslag till nästa mandatperiods förutsättningar. I 
arvodesberedningen ska alla partier i fullmäktige vara representerade. Inom 
ramarna för denna beredning bör inte endast arvoden för uppdragen som 
motionären nämner ses över, utan även andra fasta arvoden och andra 
sammanträdesrelaterade arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Även 
partistödets utformning och nivåer kan då också ses över, även om dessa inte 
utgör arvoden. Eventuella förslag om att inför nästa mandatperiod ändra 
arvoden för enskilda uppdrag hanteras bättre inom ramarna för en sådan 
beredning. 
Med hänsyn till ovanstående är det därför fullmäktiges presidium bedömning 
att motionen i det aktuella ärendet avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-11

Yrkanden
Jimmy Karlsson (BP) yrkar bifall till motionen.
Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidiums förslag 
till beslut, som är att kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avslå motionen. 

Reservationer
Jimmy Karlsson (BP) reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för 
eget yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Sida
1(2)

Datum
2020-09-07

Referens
Dnr 2019/1188  

Kommunstyrelsen

Motion gällande ersättningar till förtroendevalda

Beskrivning av ärendet
Vid fullmäktiges sammanträde den 14 oktober 2019 motionerade Jimmy 
Karlsson (BP) om ersättningar till förtroendevalda. I motionen föreslås en 
sänkning av arvodena för kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd och 
ordförandena i kommunstyrelsens utskott med 15 000 kronor.
Fullmäktige beslutade att uppta motionen och överlämna den till 
kommunfullmäktiges presidium för hantering innan kommunstyrelsens 
beredning.
Presidiet har valt att hantera motionen inom ramarna för det uppdrag som 
fullmäktige beslutade om i anslutning till beslut om budget 2020-2022 (KF 
2019-10-14, § 64). Presidiet uppdrogs genom beslutet att utreda 
effektiviseringar inom den politiska organisationen. 

Bedömning
Nu gällande bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvoden) till 
förtroendevalda i Leksands kommun (2019-2022) är antagna av fullmäktige 
(KF 2018-12-11, § 47) att gälla från den 1 januari 2019, när den nya 
kommunstyrelsen tillträde efter valet till fullmäktige 2018.
Enligt presidiets bedömning bör grundprincipen när det gäller arvodesnivåer 
vara att de läggs fast inför varje ny mandatperiod, eller i vart fall i anslutning 
till att den börjar. De bör inte ändras under mandatperioden om det inte finns 
särskilda skäl till detta.
Det är viktigt att den ekonomiska ersättningen för de politiska uppdragen på 
ett rimligt sätt motsvarar det ansvar, tid och engagemang som de enskilda 
uppdragen kräver. Det bör även beaktas möjligheten för personer i arbetlivet 
att se ett politiskt uppdrag som ett likvärdigt alternativ till liknande arbete 
samt även på något sätt följa lönenivåerna inom förvaltningsledningen. 
Sammanfattningsvis måste den ekonomiska ersättningen sålunda upplevas 
som rimlig och skälig av både förtroendevalda och allmänheten. Presidiet ser 
inte att det idag finns skäl att ändra enskilda arvoden. De arvoden som 
motionären berör ses inte som orimliga med hänsyn till det ansvar och de 
förväntningar som uppdragen medför och skiljer sig inte väsentligen från 
genomsnittliga arvoden i Sverige för förtroendevalda vars uppdrag motsvarar 
en betydande del av heltid.
Presidiet ser det dock som lämpligt att inför nästa mandatperiod, innan valet 
2022, se över samtliga arvoden och att det finns en bred möjlighet för 
partierna att lämna inspel i ett förslag innan detta bereds av 

95



Leksands kommun

Datum
2020-09-07 Referens

Dnr 2019/1188
Sida
2(2)

kommunstyrelsen. Presidiet avser därför att under hösten 2020 återkomma 
med ett förslag till direktiv för en arvodesberedning (tillfällig 
fullmäktigeberedning) som ska tillsättas i god tid innan nästa mandatperiod 
för att utarbeta förslag till nästa mandatperiods förutsättningar. I 
arvodesberedningen ska alla partier i fullmäktige vara representerade. Inom 
ramarna för denna beredning bör inte endast arvoden för uppdragen som 
motionären nämner ses över, utan även andra fasta arvoden och andra 
sammanträdesrelaterade arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Även 
partistödets utformning och nivåer kan då också ses över, även om dessa inte 
utgör arvoden. Eventuella förslag om att inför nästa mandatperiod ändra 
arvoden för enskilda uppdrag hanteras bättre inom ramarna för en sådan 
beredning. 
Med hänsyn till ovanstående är bedömningen därför att motionen i det 
aktuella ärendet avslås.

Förslag till beslut
1. Avslå motionen. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-11

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Motionären
Fullmäktiges presidium
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§ 14 Dnr 2020/844

Länsövergripande överenskommelse om samverkan 
för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård.

Beskrivning av ärendet
Den länsövergripande överenskommelsen har sin grund i lag (2017:612) om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och ersätter 
tidigare överenskommelser som tecknats mellan regionen och kommunerna 
under 2018 och 2019. Överenskommelserna har därvid ersatt tidigare lokala 
överenskommelser om samordnad vårdplanering mellan regionen 
(landstinget) och varje kommun.  
Syftet med lagen och med den länsövergripande överenskommelsen är att 
säkra den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och inflytande när 
utskrivning sker från slutenvård till öppen hälso- och sjukvård, kommunal 
hälso- och sjukvård samt omsorg/socialtjänst. Målgruppen för lagen och 
överenskommelserna är personer i alla åldrar och diagnoser, som efter 
slutenvårdstillfälle är i behov av öppenvårdsinsatser (från regionfinansierad 
öppenvård och/eller kommunal hälso- och sjukvård, omsorg/socialtjänst).  
Regionen och Dalarnas kommuner har sedan lagen trädde i kraft träffat två 
tidigare överenskommelser under både 2018 och 2019. Bakgrunden till de 
korta avtalstiderna har dels varit att ta hänsyn till övergångsbestämmelser i 
lagen gällande psykiatrin och kommunernas betalningsansvar, dels för att 
utvärdera hur överenskommelserna fallit ut i praktiken.    
Målet med lagen är att åstadkomma en god vård och förkorta ledtiderna 
mellan slutenvård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i 
särskilt boende. Detta för att undvika onödiga och långa vistelser på sjukhus.  
En arbetsgrupp bestående av representanter från kommuner och regionen 
(”Arbetsgrupp SUS”) har genomfört en utvärdering som visar att antalet 
dagar som patienter har legat kvar på slutenvårdsplats, efter det att de 
konstaterats utskrivningsklara av läkare, har minskat kraftigt sedan lagen 
trädde i kraft. Mellan 2017 och 2018 minskade antalet dagar med ca 40 %. 
Minskningen mellan 2018 och 2019 var ca 20 %. Denna tendens har även 
fortsatt under 2020. Minskningen av antalet utskrivningsklara dagar på 
slutenvårdsplats har dels medfört att kommunerna fått lägre kostnader, dels 
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att regionens slutenvårdsplatser kunnat nyttjas för patienter som har större 
behov av dessa.  
 
Under hösten 2019 genomfördes en även nationell punktmätning (SKR) där 
patienter som varit föremål för den nya utskrivningsprocessen intervjuades. 
Merparten av de intervjuade sade sig vara nöjda med hur det fungerat och 
drygt 75 % av de tillfrågade kände sig trygga med sin vård och omsorg. Det 
har även under vintern 2020 genomförts en enkätundersökning som riktas till 
personal inom kommun och region som arbetar med utskrivningsprocessen. 
Även denna undersökning gav en relativt positiv bild. 
”Arbetsgrupp SUS” har reviderat den senaste överenskommelsen samt tagit 
fram riktlinjer till densamma. Revideringen av överenskommelsen består 
företrädesvis av redaktionella ändringar och den tidigare 
kostnadsfördelningen mellan kommun och region kvarstår. Beloppet som 
kommunerna har erlagt per utskrivningsklar patient har utgått ifrån 
Socialstyrelsens fastställda belopp och utgår ifrån en (nationell) 
genomsnittskostnad per vårddygn inom den slutna vården. För 2020 har 
detta belopp fastställts till 8 200 kr/dygn. Den ekonomiska regleringen i 
överenskommelsen skapar incitament för kommunerna att ta hem sina 
utskrivningsklara patienter så snart som möjligt. I den tidigare 
betalningsansvarslagen fanns möjlighet att vänta med hemtagning då 
betalningsansvaret för somatisk vård inträdde efter fem dagar och efter 30 
dagar för psykiatrisk vård.    
Överenskommelsen föreslås gälla från 2020-01-01 – 2022-01-01.  En 
förändring avseende avtalstiden har föreslagits till en period om två (2) år 
och om ingen av parterna säger upp avtalet, förlängs avtalet ytterligare ett år.  
Ärendet behandlades av Länsnätverket förvaltningschefer 2020-05-08 som 
beslutade att godkänna överenskommelsen och skicka ärendet för 
Välfärdsrådets ställningstagande och beslut om rekommendationen.  
Välfärdsrådet 2020-06-23 beslutar rekommendera kommunerna och 
regionen att godkänna den länsövergripande överenskommelsen om 
samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso-och sjukvård 
och att beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar 
likalydande beslut.

Sektorns/avdelningens bedömning
Överenskommelsen har sin grund i lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SUS). Syftet med lagen är att ge 
trygg och effektiv utskrivning från sjukhus och skapa en sammanhållen 
vårdkedja för patienter som efter slutenvårdsvistelse är behov av 
öppenvårdsinsatser från den regionfinansierade öppenvården och/eller 
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kommunal hälso- och sjukvård samt omvårdnad/omsorg. Lagen har ersatt 
den tidigare betalningsansvarslagen.  
Överenskommelsen föreslås gälla från 2020-01-01 – 2022-01-01. 
Överenskommelsen innehåller samma ekonomiska reglering mellan 
huvudmännen som gällt under 2019. Den ekonomiska regleringen i 
överenskommelsen skapar incitament för kommunerna att ta hem sina 
utskrivningsklara patienter så snart möjligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-07-22
Underlag för rekommendation
Länsövergripande överenskommelse mellan Region Dalarna och 
kommunerna i Dalarna gällande samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård 2020-2022

Utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Godkänna ”Länsövergripande överenskommelse om samverkan för trygg 

och säker utskrivning från sluten hälso-och sjukvård”.
2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar 

likalydande beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Sociala sektorn
Ulrika Gärdsback, 80651
ulrika.gardsback@leksand.se

Länsövergripande överenskommelse om samverkan 
för trygg och säker utskrivning från sluten hälso-och 
sjukvård 

Beskrivning av ärendet
Den länsövergripande överenskommelsen har sin grund i lag (2017:612) om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och ersätter 
tidigare överenskommelser som tecknats mellan regionen och kommunerna 
under 2018 och 2019. Överenskommelserna har därvid ersatt tidigare lokala 
överenskommelser om samordnad vårdplanering mellan regionen 
(landstinget) och varje kommun.  
Syftet med lagen och med den länsövergripande överenskommelsen är att 
säkra den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och inflytande när 
utskrivning sker från slutenvård till öppen hälso- och sjukvård, kommunal 
hälso- och sjukvård samt omsorg/socialtjänst. Målgruppen för lagen och 
överenskommelserna är personer i alla åldrar och diagnoser, som efter 
slutenvårdstillfälle är i behov av öppenvårdsinsatser (från regionfinansierad 
öppenvård och/eller kommunal hälso- och sjukvård, omsorg/socialtjänst).  
Regionen och Dalarnas kommuner har sedan lagen trädde i kraft träffat två 
tidigare överenskommelser under både 2018 och 2019. Bakgrunden till de  
korta avtalstiderna har dels varit att ta hänsyn till övergångsbestämmelser i 
lagen gällande psykiatrin och kommunernas betalningsansvar, dels för att 
utvärdera hur överenskommelserna fallit ut i praktiken.    
Målet med lagen är att åstadkomma en god vård och förkorta ledtiderna 
mellan slutenvård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i 
särskilt boende. Detta för att undvika onödiga och långa vistelser på sjukhus.  
En arbetsgrupp bestående av representanter från kommuner och regionen 
(”Arbetsgrupp SUS”) har genomfört en utvärdering som visar att antalet 
dagar som patienter har legat kvar på slutenvårdsplats, efter det att de 
konstaterats utskrivningsklara av läkare, har minskat kraftigt sedan lagen 
trädde i kraft. Mellan 2017 och 2018 minskade antalet dagar med ca 40 %. 
Minskningen mellan 2018 och 2019 var ca 20 %. Denna tendens har även 
fortsatt under 2020. Minskningen av antalet utskrivningsklara dagar på 
slutenvårdsplats har dels medfört att kommunerna fått lägre kostnader, dels 
att regionens slutenvårdsplatser kunnat nyttjas för patienter som har större 
behov av dessa.  
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Under hösten 2019 genomfördes en även nationell punktmätning (SKR) där 
patienter som varit föremål för den nya utskrivningsprocessen intervjuades. 
Merparten av de intervjuade sade sig vara nöjda med hur det fungerat och 
drygt 75 % av de tillfrågade kände sig trygga med sin vård och omsorg. Det 
har även under vintern 2020 genomförts en enkätundersökning som riktas till 
personal inom kommun och region som arbetar med utskrivningsprocessen. 
Även denna undersökning gav en relativt positiv bild. 
”Arbetsgrupp SUS” har reviderat den senaste överenskommelsen samt tagit 
fram riktlinjer till densamma. Revideringen av överenskommelsen består 
företrädesvis av redaktionella ändringar och den tidigare 
kostnadsfördelningen mellan kommun och region kvarstår. Beloppet som 
kommunerna har erlagt per utskrivningsklar patient har utgått ifrån 
Socialstyrelsens fastställda belopp och utgår ifrån en (nationell) 
genomsnittskostnad per vårddygn inom den slutna vården. För 2020 har 
detta belopp fastställts till 8 200 kr/dygn. Den ekonomiska regleringen i 
överenskommelsen skapar incitament för kommunerna att ta hem sina 
utskrivningsklara patienter så snart som möjligt. I den tidigare 
betalningsansvarslagen fanns möjlighet att vänta med hemtagning då 
betalningsansvaret för somatisk vård inträdde efter fem dagar och efter 30 
dagar för psykiatrisk vård.    
Överenskommelsen föreslås gälla från 2020-01-01 – 2022-01-01.  En 
förändring avseende avtalstiden har föreslagits till en period om två (2) år 
och om ingen av parterna säger upp avtalet, förlängs avtalet ytterligare ett år.  
Ärendet behandlades av Länsnätverket förvaltningschefer 2020-05-08 som 
beslutade att godkänna överenskommelsen och skicka ärendet för 
Välfärdsrådets ställningstagande och beslut om rekommendationen. 
Välfärdsrådet 2020-06-23 beslutar rekommendera kommunerna och 
regionen att godkänna den länsövergripande överenskommelsen om 
samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso-och sjukvård 
och att beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar 
likalydande beslut.

Sektorns/avdelningens bedömning
Överenskommelsen har sin grund i lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SUS). Syftet med lagen är att ge 
trygg och effektiv utskrivning från sjukhus och skapa en sammanhållen 
vårdkedja för patienter som efter slutenvårdsvistelse är behov av 
öppenvårdsinsatser från den regionfinansierade öppenvården och/eller 
kommunal hälso- och sjukvård samt omvårdnad/omsorg. Lagen har ersatt 
den tidigare betalningsansvarslagen.  
Överenskommelsen föreslås gälla från 2020-01-01 – 2022-01-01. 
Överenskommelsen innehåller samma ekonomiska reglering mellan 
huvudmännen som gällt under 2019. Den ekonomiska regleringen i 
överenskommelsen skapar incitament för kommunerna att ta hem sina 
utskrivningsklara patienter så snart möjligt är.
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Förslag till beslut
1. Godkänna ”Länsövergripande överenskommelse om samverkan för trygg 

och säker utskrivning från sluten hälso-och sjukvård”.
2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar 

likalydande beslut.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-07-22
Underlag för rekommendation
Länsövergripande överenskommelse mellan Region Dalarna och 
kommunerna i Dalarna gällande samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. 2020-2022

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Socialchef Ulrika Gärdsback
Region Dalarna, Central förvaltning
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Central förvaltning 
Hälso- och sjukvårdsenheten 
Avdelningen för Hälsa och välfärd 
 
Underlag för rekommendation 
Välfärdsrådet 
Dnr:  RD19/05680 

 

 

 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning 
från sluten hälso-och sjukvård. 
 
Välfärdsrådet beslutar rekommendera kommunerna och regionen 
att godkänna Länsövergripande överenskommelse om samverkan för trygg och säker 
utskrivning från sluten hälso-och sjukvård. 
att beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar likalydande 
beslut. 
 

        Sammanfattning  
Överenskommelsen har sin grund i lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård (SUS). Syftet med lagen är att ge trygg och effektiv 
utskrivning från sjukhus och skapa en sammanhållen vårdkedja för patienter som efter 
slutenvårdsvistelse är behov av öppenvårdsinsatser från den regionfinansierade 
öppenvården och/eller kommunal hälso- och sjukvård samt omvårdnad/omsorg. Lagen 
har ersatt den tidigare betalningsansvarslagen.  
Överenskommelsen föreslås gälla från 2020-01-01 – 2022-01-01. Överenskommelsen 
innehåller samma ekonomiska reglering mellan huvudmännen som gällt under 2019. 
Den ekonomiska regleringen i överenskommelsen skapar incitament för kommunerna 
att ta hem sina utskrivningsklara patienter så snart möjligt är.   
 
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Den länsövergripande överenskommelsen har sin grund i lag (2017:612) om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och ersätter tidigare överenskommelser 
som tecknats mellan regionen och kommunerna under 2018 och 2019. 
Överenskommelserna har därvid ersatt tidigare lokala överenskommelser om 
samordnad vårdplanering mellan regionen (landstinget) och varje kommun.  
 
Syftet med lagen och med den länsövergripande överenskommelsen är att säkra den 
enskildes rätt till trygghet, delaktighet och inflytande när utskrivning sker från slutenvård 
till öppen hälso- och sjukvård, kommunal hälso- och sjukvård samt omsorg/socialtjänst. 
Målgruppen för lagen och överenskommelserna är personer i alla åldrar och diagnoser, 
som efter slutenvårdstillfälle är i behov av öppenvårdsinsatser (från regionfinansierad 
öppenvård och/eller kommunal hälso- och sjukvård, omsorg/socialtjänst).  
 
Regionen och Dalarnas kommuner har sedan lagen trädde i kraft träffat två tidigare 
överenskommelser under både 2018 och 2019. Bakgrunden till de  
korta avtalstiderna har dels varit att ta hänsyn till övergångsbestämmelser i lagen 
gällande psykiatrin och kommunernas betalningsansvar, dels för att utvärdera hur 
överenskommelserna fallit ut i praktiken.    
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Central förvaltning 
Hälso- och sjukvårdsenheten 
Avdelningen för Hälsa och välfärd 
 
Underlag för rekommendation 
Välfärdsrådet 
Dnr:  RD19/05680 

 

 

 

Målet med lagen är att åstadkomma en god vård och förkorta ledtiderna mellan 
slutenvård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt 
boende. Detta för att undvika onödiga och långa vistelser på sjukhus.  
 
En arbetsgrupp bestående av representanter från kommuner och regionen 
(”Arbetsgrupp SUS”) har genomfört en utvärdering som visar att antalet dagar 
som patienter har legat kvar på slutenvårdsplats, efter det att de konstaterats 
utskrivningsklara av läkare, har minskat kraftigt sedan lagen trädde i kraft. Mellan 
2017 och 2018 minskade antalet dagar med ca 40 %. Minskningen mellan 2018 
och 2019 var ca 20 %. Denna tendens har även fortsatt under 2020. Minskningen 
av antalet utskrivningsklara dagar på slutenvårdsplats har dels medfört att 
kommunerna fått lägre kostnader, dels att regionens slutenvårdsplatser kunnat 
nyttjas för patienter som har större behov av dessa.  
 
Under hösten 2019 genomfördes en även nationell punktmätning (SKR) där 
patienter som varit föremål för den nya utskrivningsprocessen intervjuades. 
Merparten av de intervjuade sade sig vara nöjda med hur det fungerat och drygt 
75 % av de tillfrågade kände sig trygga med sin vård och omsorg. Det har även 
under vintern 2020 genomförts en enkätundersökning som riktas till personal 
inom kommun och region som arbetar med utskrivningsprocessen. Även denna 
undersökning gav en relativt positiv bild. 
 
”Arbetsgrupp SUS” har reviderat den senaste överenskommelsen samt tagit fram 
riktlinjer till densamma. Revideringen av överenskommelsen består företrädesvis 
av redaktionella ändringar och den tidigare kostnadsfördelningen mellan kommun 
och region kvarstår. Beloppet som kommunerna har erlagt per utskrivningsklar 
patient har utgått ifrån Socialstyrelsens fastställda belopp och utgår ifrån en 
(nationell) genomsnittskostnad per vårddygn inom den slutna vården. För 2020 
har detta belopp fastställts till 8 200 kr/dygn. Den ekonomiska regleringen i 
överenskommelsen skapar incitament för kommunerna att ta hem sina 
utskrivningsklara patienter så snart som möjligt. I den tidigare 
betalningsansvarslagen fanns möjlighet att vänta med hemtagning då 
betalningsansvaret för somatisk vård inträdde efter fem dagar och efter 30 dagar 
för psykiatrisk vård.    
 
Överenskommelsen föreslås gälla från 2020-01-01 – 2022-01-01.  
En förändring avseende avtalstiden har föreslagits till en period om två (2) år och 
om ingen av parterna säger upp avtalet, förlängs avtalet ytterligare ett år.  
 
Ärendet behandlades av Länsnätverket förvaltningschefer 200508 som beslutade 
att godkänna överenskommelsen och skicka ärendet för Välfärdsrådets 
ställningstagande och beslut om rekommendation.  
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Utbildningssektorn
Joel Johansson, 80207
joel.johansson@leksand.se

Förändrat huvudmannaskap för GYSAM Dalarna 

Beskrivning av ärendet
GYSAM är en samverkan inom gymnasieskolan som innefattar Dalarnas 
samtliga kommuner förutom Avesta, Mora, Orsa och Älvdalen (hädanefter 
GYSAM).

Syftet med GYSAM är att genom samverkan kunna erbjuda eleverna ett större 
utbud av program och inriktningar att fritt kunna välja mellan. En förväntad 
effekt av samverkan har även varit att kommunerna tillsammans haft bättre 
möjligheter att möta variationer av årskullarnas storlek.

Över tid har GYSAM-samarbetet utkristalliserat tre fokusområden:

 God ekonomisk hushållning bl.a. sträva mot riksprislistan
 Rättssäker antagning och sökförfarande
 Tillgång, likvärdighet och kvalitet, t.ex. via GYSAMNET som möjlig-

gör större språkvalsutbud via fjärrutbildning

Huvudmannaskapet för GYSAM ligger idag under FalunBorlänge-regionen 
(hädanefter FBR).

Sedan årsskiftet 2018/2019 har samtliga 15 kommuner ingått i Dalarnas kom-
munförbund (hädanefter DKF). Utifrån önskemål från kommunerna om att se 
över möjligheten att flytta huvudmannaskapet från FBR till DKF uppdrogs det 
åt en extern konsult, The New Branch, att utreda förutsättningarna för ett byte.

Förstudien presenterades i april 2020 och den kom fram till att det inte finns 
några legala eller praktiska hinder för att ändra huvudmannaskapet. Vidare 
presenterades ett antal rekommendationer gällande organisation samt förslag 
till beslut.

Vid Dalarnas kommunförbunds styrelsemöte 2020-05-06 beslutades att efter 
vissa justeringar anta förstudiens förslag till beslut.
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Leksands kommun

Datum
2020-09-07 Referens

Dnr 2020/716
Sida
2(2)

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen har inga invändningar gällande samverkansavtalet eller dess 
bilagor. Vidare ställer förvaltningen sig positiv till ett förändrat huvudman-
naskap från FBR till DKF, då DKF bedöms vara en mer naturlig hemvist för 
GYSAM-samarbetet.
Förvaltningen förordar således förslag till beslut, enligt missiv 2020-09-01, 
vilket också är förslag till beslut i aktuellt ärende.

Finansiering
Ärendet medför inte några ekonomiska konsekvenser. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås

1. Godkänna samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, med fyra 
bilagor

2. Uppdra till Dalarnas kommunförbund att administrera och besluta i 
frågor angående GYSAM i enlighet med bestämmelserna i samver-
kansavtalet med bilagor

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande 2020-09-07

Missiv 2020-09-01

Samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM Dalarna

Förändrat huvudmannaskap för GYSAM Dalarna – Förstudie med förslag 
till beslut

Protokoll, styrelsemöte Dalarnas kommunförbund 2020-05-06

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Dalarnas kommunförbund

Carin Fredlin, sektorchef utbildningssektorn

Marcus Zetterlund, avdelningschef gymnasieskolan
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    MISSIV                    
 
Handläggare     Datum   
Kerstin Söderlund   2020-09-01   
023-871 17 
Kerstin.m.soderlund@falun.se 
 
 
 
 
    Till 

Samtliga medlemskommuner i 
GYSAM samt VBU 

 
 
 

Förändrat huvudmannaskap för GYSAM Dalarna 
 

Dalarnas kommunförbund har fattat beslut om förändrat huvudmannaskap för Gysam       
Dalarna. 

 
 

Dalarnas kommunförbund föreslår  
 
samtliga kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner som ingår i GYSAM och 
Västerbergslagens Utbildningsförbund besluta att, 

 
  

1. Godkänna Samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, med 4 bilagor. 
2. Uppdra till Dalarnas kommunförbund att administrera och besluta i frågor angående 

GYSAM i enlighet med bestämmelserna i Samverkansavtal med bilagor. 
 
 
 
Kommunfullmäktige i Falun föreslås dessutom besluta att, 
 

 Förbereda mottagande GYSAM:s driftorganisation genom verksamhetsövergång från 
FBR med driftstart den 1 januari 2021. 
 

 Upprätta ett avtal i samråd med DKF som reglerar administrationen och ersättningen. 
 

 
Ärendet 
 
På uppdrag av Dalarnas Kommunförbund (DKF) har en förstudie genomförts i syfte att  

  utreda förutsättningarna för att förändra huvudmannaskapet för GYSAM. 
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Förstudien föreslår att DKF tar över GYSAM från FalunBorlänge-regionen (FBR) vid  
årsskiftet 2020/2021och att nuvarande arbetssätt och ledningsorganisation inom GYSAM 
(beredningsgrupp, styrgrupp) bibehålls.  
 
Den verksamhet för GYSAM som idag ryms inom FBR överförs genom verksamhets-
övergång till Falu kommun där den organiseras tillsammans med Elevantagningen och AV-
media. 
 
DKFs styrelse fattade beslut den 6 maj om förändrat huvudmannaskap för GYSAM Dalarna.  
Gällande värdskap för driftorganisationen beslutades att medlemskommunerna skulle  

  tillfrågas om intresse.  
 
Beslut om värdskap togs av DKFs styrelse den 27 augusti 2020 och har tilldelats Falun. 
Beslutsunderlagen kommer att kompletteras med protokollsutdrag gällande detta. 
 
 
 
 
 
Samtliga medlemskommuner och VBU ombeds att skicka in protokollsutdrag efter 

  respektive kommunfullmäktigebehandling i ärendet till  
Kerstin.m.soderlund@falun.se senast den 15 oktober.   
 
 
 
 
Enligt uppdrag  
 
Kerstin Söderlund  
 
 
 
Bilagor 
 

1. Samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM Dalarna 
2. Protokollsutdrag DKFs styrelse 2020-05-06, § 31 
3. Förändrat huvudmannaskap för GYSAM Dalarna Förstudie 

 
 
Sändlista 
Borlänge kommun  
Falu kommun 
Gagnefs kommun 
Hedemora kommun 
Leksands kommun 
Malung-Sälens kommun 
Rättviks kommun 
Säters kommun 
Vansbro kommun 
Västerbergslagens Utbildningsförbund  
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Sammanfattning 
På uppdrag av Dalarnas Kommunförbund (hädanefter DKF) genomförs denna förstudie i 
syfte att utreda förutsättningarna för att förändra huvudmannaskapet för GYSAM. 
 
Förstudien konstaterar att GYSAM är ändamålsenligt och fungerar väl samt att det inte finns 
några legala eller praktiska hinder för att ändra huvudmannaskapet från FalunBorlänge-
regionen (hädanefter FBR) till DKF. Dock finns utmaningar men också en potential till 
förbättringar. Dessa presenteras som rekommendationer och förslag till beslut (sidan 10). 
 
Förstudien föreslår att DKF tar över GYSAM från FBR vid årsskiftet 2020/2021 
(inriktningsbeslut fattat i DKF 2020-03-11) och att nuvarande arbetssätt och 
ledningsorganisation inom GYSAM (beredningsgrupp, styrgrupp) bibehålls. Den verksamhet 
för GYSAM som idag ryms inom FBR överförs genom verksamhetsövergång till Falu 
kommun där den organiseras tillsammans med Elevantagningen och AV-media. 
 
 
 
Falun 2020-04-30 
 
 
Dan Nygren 
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Bakgrund 
 
Kort historik 
2007 togs de första initiativen till gymnasiesamverkan i Dalarna, framför allt på grund av 
vikande elevantal. Så småningom beslutades att göra FalunBorlänge-regionen (FBR) till 
huvudman. Antalet deltagande kommuner har ökat över tid och har för närvarande 11 
deltagande kommuner med. Sedan årsskiftet 2018/19 finns Dalarnas Kommunförbund där 
samtliga 15 dalakommuner ingår vilket aktualiserat frågan om lämpligaste huvudman.  
 
Uppdraget 
Uppdraget är att genomföra en utredning som belyser förutsättningarna för att ändra 
huvudmannaskapet för GYSAM, från FBR till en ny huvudman, samt föreslå en 
genomförandeplan. En första återrapportering planeras till 2020-03-11 
 
Utredningen omfattar fyra huvudområden: 

• Formalia och legala aspekter som måste tillgodoses, alternativa lösningar mm 
• Due diligence i syfte att synliggöra vad det är en ny huvudman tar över samt 

identifiera eventuella förhållanden som en ny huvudman behöver ta hänsyn till eller 
som kan påverka beslutet 

• Potential till framtida förbättringar, t ex samverkan med DalaWux 
• Genomförandeplan 

 
Principiell arbetsgång: 

1. Planering av utredningen tillsammans med uppdragsgivaren 
2. Kartläggning genom intervjuer, dokumentgenomgång mm (intervjupersoner redovisas 

i bilaga 1) 
3. Analys 
4. Framtagande av preliminär rapport 
5. ”Remiss” för synpunkter och faktagranskning 
6. Framtagande av slutrapport 
7. Presentation av rapporten till uppdragsgivaren 
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GYSAM idag och imorgon 
 
Syfte, mål och arbetssätt 
Det övergripande syftet för GYSAM har hela tiden varit att genom samverkan kunna erbjuda 
eleverna ett större utbud av program och inriktningar att fritt kunna välja. En förväntad effekt 
av samverkan har även varit att kommunerna tillsammans haft bättre möjligheter att möta 
variationen av årskullarnas storlek.  
 
Över tid har det funnits många mål, projekt och olika initiativ inom GYSAM – enligt flera av 
intervjupersonerna – för många. Sedan ett par år tillbaka har därför en rejäl avgränsning 
genomförts till att idag ha 2-3 fokusområden i sin verksamhetsplan. För tillfället är dessa: 

• God ekonomisk hushållning. Att sträva mot riksprislistan genom att tillsammans 
arbeta med effektivisering, benchmarking och kollegialt lärande. 

• Rättsäker myndighetsutövning avseende antagning och sökförfarande 
• Tillgång, likvärdighet och kvalitet. Att hitta fler sätt att skapa samma möjligheter för 

eleverna att läsa språk mm trots bristen på behöriga lärare. GYSAMNET är en del av 
detta med fokus på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter till fjärrundervisning 
mm.   

 
Ledningsorganisation 
Ledningen och styrningen av GYSAM sker på tre nivåer;  

• FalunBorlänge-regionens styrelse som består av kommunalråd och oppositionsråd i 
FBR 

• GYSAMS styrgrupp som består av skolnämndsordförande motsv. från varje 
medlemskommun 

• GYSAMS beredningsgrupp som består av högsta tjänsteperson i skolförvaltningen 
motsv. 

Viktigt att betona är dock att respektive kommun är suverän i sina beslut för sin egen 
skolverksamhet. GYSAM:s ledningsorganistion ansvarar för samarbetet mellan 
medlemskommunerna men kan inte ”köra över” en medlemskommuns beslut. Principiellt 
skulle ledningsorganisationen beskrivas enligt bild nedan. 
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Driftorganisation 
Förutom ledningsorganisationen som beskrivits ovan finns resurser för GYSAM inom FBR. 
De består av en 75% tjänst som administratör samt ytterligare 25% för ekonomihantering, 
hemsida anställning av modersmålslärare mm. För tillfället finns resurser projektanställda för 
GYSAMNET. 
 
Tidigare fanns en processledare anställd men den tjänsten beslutades att avvecklas för att 
istället låta beredningsgruppen ta ett större ansvar. Ett större ansvarstagande av tjänstemännen 
har uppfattats positivt men det innebär en hård arbetsbelastning för främst ordföranden i 
beredningsgruppen, vilket är ett tillikauppdrag för en av medlemskommunernas skolchef.  
 
Utmaningar 
De utmaningar som finns för GYSAM och gymnasieskolan i allmänhet kan egentligen 
sammanfattas till utbud och efterfrågan. Bristen på behöriga lärare innebär en stor utmaning 
för att kunna erbjuda det utbud som efterfrågas. Att skapa likvärdiga förutsättningar för alla 
elever oavsett var i Dalarna man bor blir därför svårt och dessutom på ett ekonomiskt 
rationellt sätt. I den riksprislista som finns för gymnasieskolan får storstäder ett stort 
genomslag och med Dalarnas stora avstånd blir det därför svårt att matcha den, även om 
strävan är det. De tuffaste diskussionerna i GYSAM har handlat om lokalisering och 
dimensionering av gymnasieskolan. Dvs vilka program ska finnas var och hur mycket får de 
kosta. Skollagen säger att varje kommun ska tillhandahålla den utbildning som efterfrågas 
men GYSAM kan inte besluta om exempelvis centralisering av vissa utbildningar. Varje 
kommunfullmäktige är suverän. 

 
Utmaningar 

 
 
Ändamålsenlighet 
Att kunna erbjuda eleverna ett större utbud av program och inriktningar att fritt kunna välja är 
utmärkt och detta behov kommer sannolikt att kvarstå under lång tid. 
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Även om GYSAM inte kan besluta om lokalisering och dimensionering så finns det mycket 
som kan göras i samverkan för att förbättra ekonomin och resursutnyttjandet tillsammans, inte 
minst fjärrundervisning. De senaste åren har ekonomin förbättrats och priserna i GYSAM:s 
prislista har sänkts. En bidragande faktor är större gymnasiekullar men beredningsgruppen 
lyfter också att det finns en gemensam vilja att tillsammans arbeta med effektivisering och 
benchmarking som börjar bära frukt. 
 
Ärendeberedningen inom GYSAM har fått kritik från några av intervjupersonerna som menar 
att första kontakten med ett ärende ibland blivit på mötet. Kommunallagen är tydlig kring 
ärendeberedning och är särskilt viktigt när det gäller mellankommunal verksamhet för att 
säkerställa insyn och välgrundade beslut. Att rätta till detta på motsvarande sätt som i en 
kommunal nämnd med sin förvaltning är ingen komplicerad sak utan bör kunna åtgärdas 
skyndsamt. 
 
Den ersättning respektive medlemskommun betalar för att ingå i GYSAM bedöms därför som 
en klok investering i en ändamålsenlig verksamhet och som kommer framgå av nästa avsnitt 
kommer behovet av samarbete inom gymnasieskolan att öka och det finns en potential att 
förbättra det ytterligare. 
 
Potential 
 

FBR ® DKF 
Huvudfrågan för denna förstudie har varit om huvudmannaskapet för GYSAM ska flyttas från 
FBR till DKF. Det finns inga legala eller praktiska hinder för att göra detta. Det viktigaste 
kriteriet är därför hur man bedömer betydelsen av att DKF:s styrelse där alla 15 
dalakommuner ingår är huvudman kontra FBR:s styrelse som består av 6 kommuner och mest 
troligt 4 inom en snar framtid. Hur detta påverkar den regionala förankringen och 
legitimiteten i beslut är också en bedömningsfråga. Vid DKF:s sammanträde den 11 mars 
fattades inriktningsbeslutet att DKF tar över GYSAM vid årsskiftet 2020/2021. Då betonades 
att ett av DKF:s syften att initiera och driva mellankommunal samverkan inom de områden 
medlemmarna bestämmer inte innebär att alla 15 kommunerna måste deltaga i dessa utan 
snarare att det är behov och vilja som får styra. 
 
Stjernkvist utredning 
På uppdrag av regeringen genomför Lars Stjernkvist Utredningen om planering och 
dimensionering av komvux och gymnasieskola som skall vara klar 1 juni i år. Den 25 mars 
delgav han arbetsläget i utredningen för delar av ledningen för GYSAM. 
 
Som utgångspunkt för utredningen pekade han på tre utmaningar; kompetensbrist p g a 
demografi, obalans mellan arbetsmarknadens behov och utbildningsutbudet samt ökande 
kostnader för gymansieskolan p g a många och utspridda skolor. 
 
Utredningens förslag kommer att vara: 

• Förändra lagstiftningen: Idag utgår den från elevernas intresse men i förslaget kommer 
manbåde ta hänsyn till elevernas intresse och arbetslivets behov och ekonomiskt 
rationellt 

• Inte byta huvudman - en skatteväxling lamslår och det krävs snabba förändringar. 
Däremot kommer ett krav föreslås på att alla kommuner måste ingå i ett 
samverkansområde med minst 3 kommuner. Kommunerna bestämmer vilka man vill 
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samverka med men med en nedre gräns på antal invånare som ska omfattas i 
samverkansområdet 

• I ett andra steg föreslås att staten ska sätta en ram för den verksamhet som ska ingå i 
samverkansområdet för att få ett mer rationellt utbud. 

 
För att kommunerna ska klara detta behöver staten förse med ett underlag om utbud, 
arbetsmarknadens behov mm, både för kommunernas planering och för elevernas möjlighet 
till kloka val. 
 
Den stora utmaningen är att ha tillräckligt elevunderlag men har också baksidan att man kan 
behöva sätta tak för populära utbildningar. Det kommer inte innebära samma valfrihet för 
eleverna och därför behöver man öka rätten att komplettera (t ex via komvux) så att eleverna 
alltid har en rätt att läsa vidare. 
 
Slutsatserna av detta för GYSAM är att det redan är ett samverkansområde som förslaget 
kommer att kräva och att det på sikt kommer innebära både ökade befogenheter och ansvar. 
 
Proposition om fjärrundervisning 
Den 23 mars publicerades propositionen Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa 
frågor om entreprenad (Prop. 2019/20:127). Den innehåller förslag till ändringar i skollagen 
som innebär utökade möjligheter att använda fjärrundervisning och distansundervisning i 
grundskolan, gymnasieskolan. Idag är det endast inom språk detta får nyttjas men i 
propositionen öppnas det för att använda fjärrundervisning när det inte finns någon behörig 
lärare inom den skolenheten. Vidare öppnas också för att fjärrundervisning och 
distansundervisning ska kunna överlämnas på entreprenad. 
 
För GYSAM kommer detta innebära ökade möjligheter för likvärdighet för eleverna inom 
GYSAM men också ett större behov av gemensam planering mellan medlemskommunerna. 
 
DalaWux 
Parallellt med denna förstudie pågår också en översyn av DalaWux. Även om det är två 
separata utredningar så kan de ha viss påverkan på varandra varför avstämningar har 
genomförts för att undvika krockar eller dubbelarbete. Ett av de behov som framkommit från 
DalaWux-utredningen är en tydligare politisk styrning av DalaWux. Tjänstepersonerna i 
GYSAM:s beredningsgrupp menar att DalaWux skulle kunna ha samma ledningsorganisation 
som GYSAM. Det är i stort sett samma personer som berörs och i de fall det inte är det kan 
dessa adjungeras alternativt att beredningsgrupp/styrgrupp utökas med dessa. 
  
Elevantagning och AV-media 
När DKF bildades fördes Elevantagningen och AV- media över till DKF från ”gamla” Region 
Dalarna. Elevantagning gör precis vad de heter, dvs hanterar antagningen av elever till 
gymnasieskolan i Dalarna och i delar av Gävleborg. De har därför en mycket god överblick 
och omfattande statistik på efterfrågan och utbud inom gymnasieskolan. Här finns en 
potential till bättre beslutsunderlag för GYSAM genom ett tätare samarbete. 
 
AV-media har även den verksamhet, inte minst digitala tjänster som är intressanta för 
GYSAM. Ett tätare samarbete skulle kunna gynna båda parter. 
 
Elevantagningen och AV-media har DKF som huvudman men Falu kommun är värdkommun. 
Att organisera GYSAM:s driftorganisation (100% tjänst) tillsammans med dessa skulle därför 
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vara den mest rationella placeringen, både ekonomiskt och funktionellt. I bilaga 2 beskrivs 
hur avtalsförhållandet ser ut mellan DKF och Falu kommun. 
 
Arbetsmarknadskunskap 
Inom FBR finns enheten Arbetsmarknadskunskap som via kommunikatörer genomför 
utbildningsinsatser i grundskolan för att hjälpa eleverna att göra kloka val av utbildning efter 
grundskolan. Samverkan med gymnasieskolan är därför viktig och blir än viktigare om 
Stjernkvist utredningsförslag blir verklighet. Denna samverkan går dock att uppnå utan att 
GYSAM och Arbetsmarknadskunskap organiseras ihop. Dessutom har 
Arbetsmarknadskunskap andra kopplingar till FBR som skulle vara skadligt för FBR om de 
bröts. Diskussioner om FBR:s framtida utformning pågår mellan de 4 kommuner som 
kommer att återstå. Om dessa diskussioner skulle leda fram till en avveckling av FBR bör 
dock GYSAM övervägas som en lämplig hemvist för Arbetsmarknadskunskap. 
 
Processledare 
Som tidigare nämnts så fanns en processledare anställd inom GYSAM men tjänsten 
avvecklades för att istället låta beredningsgruppen ta ett större ansvar. Ett större 
ansvarstagande av tjänstemännen har uppfattats positivt men det innebär en hård 
arbetsbelastning för främst ordföranden i beredningsgruppen. Med fler operativa frågor att 
hantera framöver ser beredningsgruppen ett behov av en tjänst motsvarande 50% för att öka 
effektiviteten i samarbetet och öka framdriften i gemensamma projekt. De betonar dock att 
det är viktigt att tjänstepersonerna även fortsättningsvis styr arbetet och att processledaren 
(eller vad den ska benämnas) arbetar på uppdrag av beredningsgruppen. 
 
Under 2021 skulle en halvtidstjänst som processledare återinrättas och finansieras genom den 
buffert som finns. Om behovet kvarstår 2022 bör finansieringen därefter kunna ske genom 
omprioritering inom nuvarande ram för GYSAM. Denna tjänst skulle med fördel kunna 
utökas till en heltidstjänst med motsvarande uppdrag för DKF:s styrelse. 
 
Regional koppling/styrning 
I flera av intervjuerna har behovet av en tydlig regional styrning av gymnasieskolan 
efterfrågats t ex vilka kompetensförsörjningsområden är viktigaste för Dalarna som 
gymnasieskolan bör prioritera. Med DKF som huvudman skulle detta kunna genomföras 
genom att införa ett strategiskt ”rådslag” om gymnasiefrågor 1 g/termin med DKFs styrelse, 
GYSAM styrgrupp och beredningsgrupp.  
 
Fler medlemskommuner? 
Idag är det 11 kommuner som ingår i GYSAM. Avesta, Mora, Orsa och Älvdalen står utanför 
samarbetet. Det finns inga krav att detta behöver förändras men det är samtidigt fullt möjligt 
att de kan ansluta sig om de vill, nu eller senare. Om Stjernkvist utredning blir verklighet och 
mer specifik avseende nedre gräns för invånarantal inom ett samverkansområde kanske 
förutsättningar för deras nuvarande samverkan förändras. 
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Rekommendationer och förslag till beslut 
 
Rekommendationer 

u DKF tar över GYSAM från FBR vid årsskiftet 2020/2021 (inriktningsbeslut fattat i 
DKF 2020-03-11) 

u Bibehåll nuvarande ledningsorganisation inom GYSAM (beredningsgrupp, styrgrupp) 
u Inför strategiskt ”rådslag” om gymnasiefrågor 1 g/termin med DKFs styrelse, 

GYSAM styrgrupp och beredningsgrupp 
u Ledamöter till styrgruppen utses av varje kommun som tidigare men DKFs styrelse 

utser vem av dessa som skall vara ordf och vice ordf för 2år i taget 
u DKF ger GYSAM:s styrgrupp i uppdrag att förtydliga och fastställa 

ärendeberedningsprocessen 
u Den verksamhet för GYSAM som idag ryms inom FBR överförs genom 

verksamhetsövergång till årsskiftet 2020/2021 till Falu kommun där den organiseras 
tillsammans med Elevantagningen och AV-media, särskilt avtal upprättas för detta. 

u I samband med verksamhetsövergången överförs även den ekonomiska buffert som 
upparbetats i GYSAM (2,2 mkr) samt medföljande ”skuld” avseende tjänster till 
medlemskommunerna för motsvarande belopp.  

 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner och Västerbergslagens 
Utbildningsförbund föreslås besluta att: 

• Godkänna Samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, med 4 bilagor, 
• Uppdra till Dalarnas Kommunförbund att administrera och besluta i frågor angående 

GYSAM i enlighet med bestämmelserna i Samverkansavtalet med bilagor, 
 
Kommunfullmäktige i Falun föreslås dessutom besluta att: 

• Förbereda mottagande GYSAM:s driftorganisation genom verksamhetsövergång från 
FBR med driftstart 2021-01-01 samt upprätta ett avtal i samråd med DKF som reglerar 
administrationen och ersättningen. 

 
Dalarnas Kommunförbund föreslås besluta att: 

• Godkänna Samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, med 4 bilagor, 
• Godkänna att ta emot uppdraget att administrera och besluta i frågor angående 

GYSAM i enlighet med bestämmelserna i Samverkansavtalet med bilagor, 
• Upprätta ett avtal med Falu kommun om administration av GYSAM 

 
 
FBR föreslås besluta att: 

• Godkänna verksamhetsövergång av GYSAM till DKF samt medverka till 
verksamhetsövergång av driftorganisationen till Falu kommun. 
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Bilaga 1 Intervjupersoner 
 
Förtroendevalda 
Yvonne Persson, VBU 
Björn Ljungkvist, Falun 
Jan Wiklund, Gagnef 
Mats Nilsson, Säter 
Anna Hed, Mora 
 
Tjänstemän 
Tommy Sandberg, Gagnef 
John Steen, Borlänge 
Mikael Fältsjö, VBU 
Håkan Elfving, Gagnef 
Tommy Berglund, Borlänge 
Pierre Engström, Borlänge 
Eva-Lena Palander, FBR 
Lina Lundin, FBR 
Stefan Linde, Älvdalen 
Christina Holback, Malung-Sälen 
Sari Nilsson, Falun 
Torbjörn Fernkvist, Falun 
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Bilaga 2 Avtalsförhållande mellan DKF och Falu kommun 
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Bakgrund 
2017-01-01 började ett samverkansavtal för gymnasieskolan mellan 11 dalakommuner att 
gälla. Organisatoriskt tillfördes verksamheten, som benämndes GYSAM, FalunBorlänge- 
regionen AB. Under 2018 bildades den ideella föreningen Dalarnas Kommunförbund som är 
en sammanslutning av kommunerna i Dalarnas län och vars syfte bl a ska vara att initiera och 
driva mellankommunal samverkan inom de områden medlemmarna bestämmer. Kommunerna 
har härefter önskat att verksamheten i GYSAM organisatoriskt ska flyttas från 
FalunBorlänge- regionen AB till Dalarnas Kommunförbund. Mot bakgrund härav har detta 
reviderade Samverkansavtal För Gymnasieskolan, GYSAM, upprättats. 
 

Begreppsdefinitioner   
Med GYSAM förstås i detta avtal gymnasiesamarbetet mellan de samverkansparter som 
anges i detta avtal 
. 
Med samverkansområdet avses i detta avtal samverkansparternas geografiska avgränsning. 
 
Med anordnarkommun avses i detta avtal den kommun i vilken utbildningen anordnas. För 
Ludvika och Smedjebackens kommuner avses Västerbergslagens Utbildningscentrum. 
 
Med hemkommun avses i detta avtal den kommun i vilken eleven är folkbokförd. 
 
Med samverkanspart avses en eller flera av parterna i detta avtal. 
I arbetsordningen finns ytterligare definitioner. 

Syfte 
GYSAM är en del i samverkansparternas arbete för att stärka samverkansområdets 
attraktionskraft och detta perspektiv ska vara vägledande i arbetet. 
 
Verksamheten syftar till en fördjupad samverkan inom gymnasieskolan mellan 
samverkansparterna. Denna samverkan ska vara till fördel för alla berörda samverkansparter 
och framför allt för gymnasieskolans elever, där den enskilde eleven fritt kan välja bland ett 
brett utbud av utbildningar med hög kvalitet.  
 
GYSAM ska verka för att flexibla undervisningsmetoder, arbetssätt och 
organisationsstrukturer utvecklas.   
 
Parterna inom detta samverkansavtal har som ambition att skapa en långsiktig hållbar 
gymnasieskola inom samverkansområdet. 
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1 § Grundförutsättningar 
I detta samverkansavtal uppdrar parterna åt Dalarnas Kommunförbund att ansvara för 
verksamheten i GYSAM. 
Detta samverkansavtal ska godkännas av kommunfullmäktige för varje samverkanspart, 
Västerbergslagens Utbildningsförbund och Dalarnas Kommunförbund senast 2020-10-30 
genom beslut som vinner laga kraft. Avtalet ska undertecknas av behörig företrädare för varje 
samverkanspart 

2 § Samverkansavtalets innebörd 
Avtalet reglerar förutsättningarna för elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Detta 
innebär att: 

• Eleverna inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får fritt söka nationella 
program och inriktningar som erbjuds inom samverkansområdet och blir mottagna 
som förstahandssökande i enlighet med gällande lagstiftning.  

• Möjlighet för elever att söka övriga inriktningar inom IM (Individuella programmet) 
finns mellan samverkansparterna om avtal upprättas i varje enskilt fall utifrån 
särskilda skäl och i mån av plats. 

• Eleverna inom gymnasieskolan får fritt söka programinriktat val (IM-V) som erbjuds 
för grupp inom samverkansområdet och blir mottagna som förstahandssökande i 
enlighet med gällande lagstiftning. 

• Interkommunal ersättning inom samverkansområdet baseras på gemensam prislista 
som årligen följs upp och revideras av Dalarnas Kommunförbund, se bilaga 3. 

3 § Arbetsordning  
I arbetsordning för GYSAM, som är en bilaga till samverkansavtalet, beskrivs definitioner, 
organisation och finansiering för GYSAM.  Se bilaga 1. 

4 § Information om utbildningsutbudet 
Samtliga utbildningar enligt § 2 ingår i samverkansavtalet.  
Hemkommun ansvarar för att informera grundskolans och IM:s elever om utbudet inom 
GYSAM. 

5 § Antagning 
Antagning administreras av Dalarnas Kommunförbunds elevantagning i enlighet med 
närmare bestämmelser i Arbetsordningen.  
Antagningar till inriktningar i åk 2 ska ske enligt fastställda principer inom GYSAM och görs 
av mottagande skola, se bilaga 2. 

6 § Ekonomiska villkor och förutsättningar 
 
Interkommunala ersättningar 
Se bilaga 3. 
Resor och inackordering 
Elevens hemkommun betalar resekostnader och/eller eventuellt inackorderingstillägg enligt 
hemkommunens regler.  
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Tilläggsbelopp 
Elevens hemkommun betalar kostnader för stödresurser och särskilda åtgärder i övrigt som 
bedöms erforderliga. Överenskommelser om sådana insatser ska ske i varje enskilt fall 
skriftligt mellan parterna. 
Försäkringar 
Anordnarkommun tecknar och bekostar olycksfall- och ansvarsförsäkring för de elever som 
går i kommunens skolor. Minikravet är att försäkringarna ska gälla under skoltid samt under 
färd till och från skolan. 
Studieavbrott 
Om eleven avbryter studier på något program/inriktningar som berörs av detta avtal enligt § 2, 
omfattas eleven av hemkommunens aktivitetsansvar. Rektor ansvarar att kontakt alltid 
upprättas med hemkommunen för redovisning av anledningen till byte eller avhopp och vilka 
åtgärder som vidtagits för eleven, bilaga 4. 
Betalningsvillkor 
Ersättning faktureras av anordnarkommunen terminsvis tidigast 1 oktober respektive 1 mars 
och grundas på elevantalet 15 september respektive 15 februari. Betalningsvillkor ska vara 30 
dagar. För elev som avbryter studierna ska ett veckpris erläggas utifrån det fastställda 
årsbeloppet dividerat med 40 veckor.  
För elev som tas in på något av de program/inriktningar som berörs av detta avtal enligt § 2 
eller av särskilda skäl efter den 16 september eller efter den 16 februari ska den 
interkommunala ersättningen baseras på ett veckopris beräknat enligt föregående stycke. 

7 § Uppföljning av elevers skolgång och utbildningarnas kvalitet 
Rektor ansvarar för att bistå kommuner i uppföljningen av elever som inte går i gymnasiet i 
hemkommunen.  

8 § Utvidgning av samverkansområde 
Andra kommuner kan erbjudas inträde i samverkansområdet i enlighet med villkoren i detta 
samverkansavtal med bilagor. Beslut om detta fattas av Dalarnas Kommunförbund. Samtliga 
kommuner i styrelsen för Dalarnas Kommunförbund ska vara ense om ett sådant beslut. 
Ny samverkanspart inträder i verksamheten på samma villkor som de ursprungliga 
samverkansparterna. Ny samverkanspart tecknar tilläggsavtal med Dalarnas 
Kommunförbund. 

9 § Tillägg och ändringar 
Tillägg eller ändringar ska ske skriftligen och får godkännas av Dalarnas Kommunförbund 
styrelse om samtliga deltagande kommuner inom styrelsen är ense om detta. Tillägg eller 
ändringar som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska dock beslutas av 
kommunfullmäktige eller motsvarande hos samtliga avtalsparter.   

10 § Överlåtelse av avtalet 
Detta avtal får inte, helt eller delvis, överlåtas på annan part. 

11 § Tvist 
Tvist ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna på initiativ av Dalarnas 
Kommunförbund. Om detta inte leder till resultat ska tvisten prövas av allmän domstol.  
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12 § Avtalstid och uppsägning 
Detta samverkansavtal börjar att gälla 2021-01-01 under förutsättning av att alla kommunala 
beslut vid denna tidpunkt vunnit laga kraft. Om lagakraftvunnet beslut saknas i någon eller 
några kommuner får parterna överenskomma om annan tidpunkt då avtalet ska börja gälla. 
Fram till dess att alla kommunala beslut är lagakraftvunna tillämpas tidigare avtal mellan 
kommunerna. 
Avtalet gäller tillsvidare med en skriftlig uppsägningstid om 24 månader. Efter sådan 
uppsägning upphör avtalet att gälla den 16 september. 

Bilagor 
1. Gysam arbetsordning 
2. Förstahandsintagning och ansökning till inriktning år 2 
3. Beräkningsmodell för länsprislista inom GYSAM 
4. Blankett för åtgärd inom kommunala aktivitetsansvaret 
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Underskrifter 
Detta avtal har upprättats i elva likalydande exemplar varav vardera samverkanspart tagit var 
sitt. 
 
 
 
 
 
Borlänge kommun   Falu kommun 
 
 
 
 
 
 
Gagnefs kommun   Hedemora kommun 
 
 
 
 
 
 
Leksands kommun   Malung-Sälens kommun 
 
 
 
 
 
 
Rättviks kommun   Säters kommun 
 
 
 
 
 
 
Vansbro kommun Västerbergslagens Utbildnings-

förbund 
 
 
 
 
Dalarnas Kommunförbund 
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Bilaga 1 GYSAM Arbetsordning 
 

Inledning 
Denna arbetsordning är en bilaga till samverkansavtal för gymnasieskolan, Gysam. I denna 
arbetsordning beskrivs hur samverkan i GYSAM är organiserad och finansieras.  
De samverkande parterna är suveräna i sina beslut. I GYSAM:s uppdrag följer därav att 
arbeta för att förslag ska tas i konsensus.  
 
Definitioner 
De definitioner som anges i samverkansavtalet gäller även för denna arbetsordning. 
Tillkommande definitioner i denna arbetsordning är: 
Med styrelsen avses styrelsen i Dalarnas Kommunförbund.  
Med styrgrupp avses en grupp bestående av en förtroendevald ledamot utsedd av varje 
deltagande kommun. Beredningsgruppens förvaltningschefer är adjungerade till styrgruppen 
med förslags- och yttranderätt.  Styrelsen utser ordförande i styrgruppen för två år i taget. 
Med beredningsgrupp avses en grupp bestående av förvaltningschefer (eller motsvarande) 
från samtliga samverkansparter.   
 
Organisation  
Samverkansavtalet med bilagor och den årliga verksamhetsplanen ligger till grund för 
GYSAM:s arbete.   
Styrelsen för Dalarnas Kommunförbund har ansvaret för GYSAM. Styrelsen delegerar vissa 
frågor till en styrgrupp och beredning av ärenden görs i en beredningsgrupp. 
Styrelsen beslutar om den årliga verksamhetsplanen. 
Styrelsen beslutar om utvidgning av verksamhetsområde (8§ i samverkansavtalet) och tillägg 
och ändringar i samverkansavtalet enligt förutsättningarna i § 9 i samverkansavtalet. 
Styrgruppen tar fram en verksamhetsplan som fastställs av styrelsen. 
Styrgruppen reviderar årligen den gemensamma prislistan. 
Styrgruppens ordförande utser ordförande i beredningsgruppen. 
Beredningsgruppen utarbetar underlag för beslut i styrgruppen och styrelsen. 
Styrelsen kan utse särskilda arbetsgrupper med representation från samtliga parter för att 
säkerställa god beredning och förankring. 
Antagningen administreras av Dalarnas Kommunförbund genom elevantagningen. 
 
Finansiering 
Verksamheten i GYSAM finansieras genom en proportionerlig fördelning på deltagande 
kommuner utifrån folkmängd 31/12 föregående år. 
 

Kommun     Invånare 
Borlänge 
Falun 
Gagnef 
Leksand 
Ludvika 
Rättvik 
Smedjebacken 
Säter 
Vansbro 
Hedemora 
Malung-Sälen 
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Bilaga 2 Förstahandsintagning och ansökning till inriktning år 2 
 
Praxis i samverkansområdet när det gäller inriktningar år två 
I samverkansområdet gäller förstahandsintag på inriktningar år två, dvs en elev kan söka en 
inriktning på en annan skola än där den läst sitt första år. Utgångspunkten för varje kommun 
och skola är att bereda varje behörig elev en plats på sitt val av inriktning i år två. I de fall där 
det inte finns plats för alla är det betygen från första året på gymnasiet som avgör vilka elever 
som får platserna. 
 
Lagrum 
Gymnasieförordningen 4 kap 2 § 
De nationella inriktningarna inom estetiska programmet, hantverksprogrammet. 
Industritekniska programmet och naturbruksprogrammet får börja det första läsåret. Övriga 
inriktningar får börja det andra eller tredje läsåret. 
 
Skollagen kap 16 § 37 
En elev som har påbörjat en utbildning på ett nationellt program, en nationell inriktning eller 
särskild variant har rätt att hos huvudmannen eller, om huvudmannen är offentlig, inom 
samverkansområdet fullfölja sin utbildning på det påbörjade programmet eller den aktuella 
inriktningen eller varianten. 
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Bilaga 3 Beräkningsmodell för länsprislista inom GYSAM 
 
Följande kostnadsposter rapporteras till GYSAM:s ekonomgrupp; undervisning, läromedel 
och utrustning, elevvård och hälsovård, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader 
samt övriga kostnader. 
 
Grundbeloppet räknas fram enligt följande: 
Bidragsbelopp för beräkningen=(Grundbelopp(inkl måltider, exkl admin och moms)) x 1,03 x 
1,06 
 
Den totala kostnaden för ett program inom GYSAM räknas fram enligt följande: 
LPL (värde)=(Programkostnaderna i medlemskommunerna (totalt))/(Totala antalet elever på 
programmet) 
 
För att incitamentet att sänka priserna ska finnas kvar ska GYSAM:s prislista jämföras mot 
riksprislistan. I de fall utbildningarna endast finns på ett ställe måste de priserna bevakas så att 
de inte drar iväg. 
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Bilaga 4 Blankett för åtgärd inom kommunala aktivitetsansvaret 
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Datum
2020-09-10

Referens
Dnr 2020/1023  

Verksamhetsstöd 
Ann-Charlotte Zackrisson, 0247-80338
ann-charlotte.zackrisson@leksand.se

Återbetalning av företagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som företräder den 
kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att 
kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Det 
befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och 
återbetalats till Föreningen. Förlagslånen från medlemmarna till Föreningen 
sägs därmed också upp av Föreningen återbetalas till medlemmarna.
Kommuninvest behöver tillföras nytt kapital och därmed erbjuds samtliga 
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av 
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala 
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. 

Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla 
för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 
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samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. För varje 
kapitaliseringsperiod beslutar föreningsstämman om en kapitaliseringsplan 
för de kommande fyra åren. Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 
2021 till 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet 
ökar successivt enligt följande:

År Kapitalinsats (kr/invånare) 
(kommun)

2020 900
2021 1 000
2022 1 100
2023 1 200
2024 1 300

Det kommer som tidigare vara möjligt att delta med en insats utöver ovan 
angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per 
invånare.

Ekonomiavdelningens bedömning
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avser medlemmarnas 
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Leksands kommun 
nyttjar i dag Kommuninvest för i stort sett all upplåning och förvaltningen 
ser positivt på Kommuninvests fortsatta kapitalisering och plan för att uppnå 
de krav som de regulativa myndigheterna har på verksamheten. 
Bedömningen är även att en gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för 
alla medlemmar är positiv. 
För Leksands komuns, del som har ett insatskapital på drygt 13 000 000 kr 
plus förlagslån på 2 700 000 kr, innebär ändringen att kommunen klarar den 
nya nivån utan tillskott år 2021 men att insatskapitalet behöver öka med 
350 000 kr år 2022, 1 525 000 kr år 2023 och 2024. Insatskapitalet är en 
finansiell anläggningstillgång.
Givet stämmobeslutet om en enhetlig insatsnivå för alla medlemmar tas den 
s.k. återbäringstrappan bort. Förslaget från förvaltningen är att kommunen 
följer beslutad nivån på tillskott och avstår från möjligheten att utnyttja 
överinsats.
Förslag till beslut
1. Växla in förlagslånet på 2 700 000 kr som insatskapital till Kommun-

invest Ekonomisk förening (”Föreningen”).
2. Inbetala ett insatsbelopp om totalt ca 3 400 000 kr till Föreningen samt 

att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningen.

3. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett 
belopp motsvarande maximalt 1 300 per invånare.
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4. Bemyndiga kommunstyrelsen att utse särskilt angiven person att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning 
av inbetalningarna enligt besluten ovan.

5. Tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande beslutet enligt 
ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för 
Föreningen vid förfrågan.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson, daterat 
2020-09-10
Skrivelse från Kommuninvest daterad den 2 september 2020 om 
kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening inklusive bilaga 
med beräkning av insatskapital per långivare

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommuninvest Ekonomisk förening
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson
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Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening
1 Bakgrund
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas 
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även 
förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och 
lekmannarevisorerna uppdrag. 

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och 
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering 
och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, 
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning 
av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra 
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa 
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. 
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 
1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen. 

Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida 
kapitaliseringen av Kommuninvest.

 En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar 
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. 
Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024. 

 En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar. 

 Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar 
inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför 
beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse 
som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till 

Kommuninvest Ekonomisk förening
Samtliga medlemmar

2020-09-03
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den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en 
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period 
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren.

 Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 
900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024. 

Insatskapital för kommuner År 
1000 kr/invånare 2021
1100 kr/invånare 2022
1200 kr/invånare 2023
1300 kr/invånare 2024

Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs 
regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital, 
vilket ger en kapitalinsats enligt följande:

Insatskapital för regioner År 
200 kr/invånare 2021
220 kr/invånare 2022
240 kr/invånare 2023
260 kr/invånare 2024

 Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. 
första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet 
respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg.

 Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett 
förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om 
vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte 
gör. 

Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också 
föreningsstämman beslutade.

Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. 
Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som 
tecknade lånet.

Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har 
anmält att räntan på förlagslånet betalas till.

Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande 
belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening.

I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat 
förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som 
insatskapital.
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 Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en 
enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, 
eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången 
på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021.

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna. 

https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar-
2020.pdf 

3 Tidsplan
Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och 
medlemmarnas insatser.

30 september 2020 Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar. 

20 november 2020 Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som 
motsvarar förlagslånet. 20 november är sista och 
rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto 
som förlagslånet utbetalas till.)

30 juni 2021 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021.

30 juni 2022 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022.

30 juni 2023 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023.

30 juni 2024 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024.

4 Bilagor
Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna.

Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av 
medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt 
förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest.

Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med 
respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive 
medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om 
förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest.
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5 Övrigt

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in 
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har 
för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska 
medlemmen informera Kommuninvest om detta.

Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och 
kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt 
på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8. 

Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se 
alternativt 070-340 39 83.

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING

Tomas Werngren Ulf Bengtsson
Verkställande direktör Styrelsens sekreterare
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2020-09-03

[Ange kommun]

           

Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
Bakgrund

Om Kommuninvest

[Ange kommun] är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). 
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder 
den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests 
kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att 
göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella 
institutioner.

Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard 
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i 
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som 
krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera 
ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande 
medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1 
(”Lånevillkoren”).

[Ange kommun]s förlagslån till Föreningen uppgår per den [datum] till [belopp] kronor, 
jämte ränta.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre 
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen 
att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats 
internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga 
förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till 
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även 
förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen 
ska därför återbetalas till medlemmarna.
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Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds 
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av 
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande 
belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. 

Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en 
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 
tilläggsinsats. 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå 
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid 
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar 
successivt under de kommande fyra åren enligt följande:

År Kapitalinsats (kr/invånare) 
(kommun)

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)

2020 900 180
2021 1 000 200
2022 1 100 220
2023 1 200 240
2024 1 300 260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen 
minst uppgår till ovan angivna belopp. 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta 
med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 
kronor per invånare för kommuner  [360 kronor per invånare för regioner].

Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till 
medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av kapitalinsats enligt 
ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på beslutsformulering enligt vilket det 
återbetalade beloppet återförs som kapitalinsats i Föreningen. 

I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats beslutsformuleringar som 
möjliggör att medlemmen under de kommande fyra åren, till och med 2024, löpande 
inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. Mot bakgrund av att medlemmarna önskar 
hantera de kommande besluten om inbetalningar på olika sätt har alternativa 
beslutsformuleringar tagits fram. Beslutsformuleringarna utgår från följande två 
alternativa situationer:

(i) fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen; eller
(ii) kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om inbetalning av 

kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren.
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En kompletterande beslutsformulering har även tagits fram som möjliggör för kommun- 
respektive regionstyrelse att delegera till särskilt angiven person att verkställa besluten 
enligt ovan.

Beslut
[Ange kommun] ska vidta följande åtgärder.

1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:

Fullmäktige beslutar

Att [ange kommun] till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 
inbetala ett insatsbelopp om [ange belopp] kronor samt att 
[kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs 
med anledning av inbetalningen. 

Välj ett av följande alternativ:

Alternativ (i) - fullmäktige fattar årligen beslut om inbetalning av kapitalinsats i 
Föreningen under de kommande fyra åren:

Att [kommunfullmäktige/regionfullmäktige] årligen ska besluta om ytterligare 
inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats 
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024.

Alternativ (ii) - kommun- respektive regionstyrelsen bemyndigas att besluta om 
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren:

Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att besluta om och vidta de 
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt [ange belopp] per invånare.

Eventuell kompletterande beslutsformulering:

Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att utse särskilt angiven 
person att för [kommunstyrelsens/regionstyrelsens] räkning vidta de åtgärder som 
krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

2. [Ange kommun] ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande 
beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt 
för Föreningen vid förfrågan. 

3. [Komplettera med övriga praktiska instruktioner]
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Eventuella frågor på ovanstående kan ställas till undertecknad på 
ulf.bengtsson@kommuninvest.se eller 070 – 340 39 83.

Med vänlig hälsning

Ulf Bengtsson
Föreningsstyrelsens sekreterare
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Aktuell Insatsnivå Insatsnivå 1000 Insatsnivå 1100 Insatsnivå 1200 Insatsnivå 1300
Medlemsnamn Aktuell insats inkl

överinsats
Förlagslån Aktuell insats inkl.

överinsats och
förlagslån

Ny insatsnivå Att betala in exk
förlagslån

Att betala om
förlagslånet redan
betalats in

Ny insatsnivå Att betala in exk
förlagslån

Att betala om
förlagslånet redan
betalats in

Ny insatsnivå Att betala in exk
förlagslån

Att betala om
förlagslånet redan
betalats in

Ny insatsnivå Att betala in exk
förlagslån

Att betala om
förlagslånet redan
betalats in

ALE KOMMUN 25 580 700,00 3 400 000 28 980 700 28 423 000 2 842 300 0,00 31 265 300 5 684 600 2 284 600 34 107 600 8 526 900 5 126 900 36 949 900 11 369 200 7 969 200
ALINGSÅS KOMMUN 30 405 694,00 4 688 000 35 093 694 41 420 000 11 014 306 6 326 306,00 45 562 000 15 156 306 10 468 306 49 704 000 19 298 306 14 610 306 53 846 000 23 440 306 18 752 306
ALVESTA KOMMUN 17 552 700,00 3 388 000 20 940 700 19 503 000 1 950 300 0,00 21 453 300 3 900 600 512 600 23 403 600 5 850 900 2 462 900 25 353 900 7 801 200 4 413 200
ANEBY KOMMUN 5 883 300,00 1 100 000 6 983 300 6 537 000 653 700 0,00 7 190 700 1 307 400 207 400 7 844 400 1 961 100 861 100 8 498 100 2 614 800 1 514 800
ARBOGA KOMMUN 12 267 900,00 2 088 000 14 355 900 13 631 000 1 363 100 0,00 14 994 100 2 726 200 638 200 16 357 200 4 089 300 2 001 300 17 720 300 5 452 400 3 364 400
ARJEPLOGS KOMMUN 2 598 300,00 700 000 3 298 300 2 887 000 288 700 0,00 3 175 700 577 400 0 3 464 400 866 100 166 100 3 753 100 1 154 800 454 800
ARVIDSJAURS KOMMUN 5 835 600,00 1 288 000 7 123 600 6 484 000 648 400 0,00 7 132 400 1 296 800 8 800 7 780 800 1 945 200 657 200 8 429 200 2 593 600 1 305 600
ARVIKA KOMMUN 23 193 900,00 4 600 000 27 793 900 25 771 000 2 577 100 0,00 28 348 100 5 154 200 554 200 30 925 200 7 731 300 3 131 300 33 502 300 10 308 400 5 708 400
ASKERSUNDS KOMMUN 10 007 100,00 1 500 000 11 507 100 11 119 000 1 111 900 0,00 12 230 900 2 223 800 723 800 13 342 800 3 335 700 1 835 700 14 454 700 4 447 600 2 947 600
AVESTA KOMMUN 19 819 800,00 4 100 000 23 919 800 22 022 000 2 202 200 0,00 24 224 200 4 404 400 304 400 26 426 400 6 606 600 2 506 600 28 628 600 8 808 800 4 708 800
BENGTSFORS KOMMUN 8 600 400,00 2 088 000 10 688 400 9 556 000 955 600 0,00 10 511 600 1 911 200 0 11 467 200 2 866 800 778 800 12 422 800 3 822 400 1 734 400
BERGS KOMMUN 7 338 808,00 1 200 000 8 538 808 7 067 000 0 0,00 7 773 700 434 892 0 8 480 400 1 141 592 0 9 187 100 1 848 292 648 292
BJURHOLMS KOMMUN 2 205 900,00 600 000 2 805 900 2 451 000 245 100 0,00 2 696 100 490 200 0 2 941 200 735 300 135 300 3 186 300 980 400 380 400
BJUVS KOMMUN 13 886 100,00 2 300 000 16 186 100 15 429 000 1 542 900 0,00 16 971 900 3 085 800 785 800 18 514 800 4 628 700 2 328 700 20 057 700 6 171 600 3 871 600
BODENS KOMMUN 25 098 300,00 5 888 000 30 986 300 27 887 000 2 788 700 0,00 30 675 700 5 577 400 0 33 464 400 8 366 100 2 478 100 36 253 100 11 154 800 5 266 800
BOLLEBYGDS KOMMUN 7 786 800,00 1 600 000 9 386 800 8 652 000 865 200 0,00 9 517 200 1 730 400 130 400 10 382 400 2 595 600 995 600 11 247 600 3 460 800 1 860 800
BOLLNÄS KOMMUN 23 934 600,00 5 200 000 29 134 600 26 594 000 2 659 400 0,00 29 253 400 5 318 800 118 800 31 912 800 7 978 200 2 778 200 34 572 200 10 637 600 5 437 600
BORGHOLMS KOMMUN 9 612 900,00 0 9 612 900 10 681 000 1 068 100 1 068 100,00 11 749 100 2 136 200 2 136 200 12 817 200 3 204 300 3 204 300 13 885 300 4 272 400 4 272 400
BORLÄNGE KOMMUN 45 643 500,00 6 500 000 52 143 500 50 715 000 5 071 500 0,00 55 786 500 10 143 000 3 643 000 60 858 000 15 214 500 8 714 500 65 929 500 20 286 000 13 786 000
BORÅS STAD 93 255 840,00 0 93 255 840 103 617 600 10 361 760 10 361 760,00 113 979 360 20 723 520 20 723 520 124 341 120 31 085 280 31 085 280 134 702 880 41 447 040 41 447 040
BOTKYRKA KOMMUN 80 010 900,00 14 588 000 94 598 900 88 901 000 8 890 100 0,00 97 791 100 17 780 200 3 192 200 106 681 200 26 670 300 12 082 300 115 571 300 35 560 400 20 972 400
BOXHOLMS KOMMUN 4 789 800,00 888 000 5 677 800 5 322 000 532 200 0,00 5 854 200 1 064 400 176 400 6 386 400 1 596 600 708 600 6 918 600 2 128 800 1 240 800
BROMÖLLA KOMMUN 11 362 500,00 2 000 000 13 362 500 12 625 000 1 262 500 0,00 13 887 500 2 525 000 525 000 15 150 000 3 787 500 1 787 500 16 412 500 5 050 000 3 050 000
BRÄCKE KOMMUN 5 816 700,00 1 688 000 7 504 700 6 463 000 646 300 0,00 7 109 300 1 292 600 0 7 755 600 1 938 900 250 900 8 401 900 2 585 200 897 200
BURLÖVS KOMMUN 15 687 000,00 2 900 000 18 587 000 17 430 000 1 743 000 0,00 19 173 000 3 486 000 586 000 20 916 000 5 229 000 2 329 000 22 659 000 6 972 000 4 072 000
BÅSTADS KOMMUN 12 977 100,00 2 200 000 15 177 100 14 419 000 1 441 900 0,00 15 860 900 2 883 800 683 800 17 302 800 4 325 700 2 125 700 18 744 700 5 767 600 3 567 600
DALS-EDS KOMMUN 4 319 100,00 600 000 4 919 100 4 799 000 479 900 0,00 5 278 900 959 800 359 800 5 758 800 1 439 700 839 700 6 238 700 1 919 600 1 319 600
DEGERFORS KOMMUN 8 577 900,00 1 500 000 10 077 900 9 531 000 953 100 0,00 10 484 100 1 906 200 406 200 11 437 200 2 859 300 1 359 300 12 390 300 3 812 400 2 312 400
DOROTEA KOMMUN 2 785 010,00 700 000 3 485 010 2 757 000 0 0,00 3 032 700 247 690 0 3 308 400 523 390 0 3 584 100 799 090 99 090
EDA KOMMUN 7 607 700,00 1 300 000 8 907 700 8 453 000 845 300 0,00 9 298 300 1 690 600 390 600 10 143 600 2 535 900 1 235 900 10 988 900 3 381 200 2 081 200
EKERÖ KOMMUN 25 477 200,00 0 25 477 200 28 308 000 2 830 800 2 830 800,00 31 138 800 5 661 600 5 661 600 33 969 600 8 492 400 8 492 400 36 800 400 11 323 200 11 323 200
EKSJÖ KOMMUN 14 938 200,00 3 200 000 18 138 200 16 598 000 1 659 800 0,00 18 257 800 3 319 600 119 600 19 917 600 4 979 400 1 779 400 21 577 400 6 639 200 3 439 200
EMMABODA KOMMUN 8 260 052,00 1 600 000 9 860 052 9 009 000 748 948 0,00 9 909 900 1 649 848 49 848 10 810 800 2 550 748 950 748 11 711 700 3 451 648 1 851 648
ENKÖPINGS KOMMUN 37 703 700,00 0 37 703 700 41 893 000 4 189 300 4 189 300,00 46 082 300 8 378 600 8 378 600 50 271 600 12 567 900 12 567 900 54 460 900 16 757 200 16 757 200
ESKILSTUNA KOMMUN 88 864 560,00 17 300 000 106 164 560 98 738 400 9 873 840 0,00 108 612 240 19 747 680 2 447 680 118 486 080 29 621 520 12 321 520 128 359 920 39 495 360 22 195 360
ESLÖVS KOMMUN 28 961 100,00 5 800 000 34 761 100 32 179 000 3 217 900 0,00 35 396 900 6 435 800 635 800 38 614 800 9 653 700 3 853 700 41 832 700 12 871 600 7 071 600
ESSUNGA KOMMUN 5 082 300,00 1 000 000 6 082 300 5 647 000 564 700 0,00 6 211 700 1 129 400 129 400 6 776 400 1 694 100 694 100 7 341 100 2 258 800 1 258 800
FAGERSTA KOMMUN 11 957 400,00 1 900 000 13 857 400 13 286 000 1 328 600 0,00 14 614 600 2 657 200 757 200 15 943 200 3 985 800 2 085 800 17 271 800 5 314 400 3 414 400
FALKENBERGS KOMMUN 38 654 100,00 5 600 000 44 254 100 42 949 000 4 294 900 0,00 47 243 900 8 589 800 2 989 800 51 538 800 12 884 700 7 284 700 55 833 700 17 179 600 11 579 600
FALKÖPINGS KOMMUN 18 821 959,00 0 18 821 959 33 246 000 14 424 041 14 424 041,00 36 570 600 17 748 641 17 748 641 39 895 200 21 073 241 21 073 241 43 219 800 24 397 841 24 397 841
FALU KOMMUN 53 294 998,00 7 500 000 60 794 998 58 340 000 5 045 002 0,00 64 174 000 10 879 002 3 379 002 70 008 000 16 713 002 9 213 002 75 842 000 22 547 002 15 047 002
FILIPSTADS KOMMUN 9 551 700,00 2 200 000 11 751 700 10 613 000 1 061 300 0,00 11 674 300 2 122 600 0 12 735 600 3 183 900 983 900 13 796 900 4 245 200 2 045 200
FINSPÅNGS KOMMUN 19 035 000,00 4 100 000 23 135 000 21 150 000 2 115 000 0,00 23 265 000 4 230 000 130 000 25 380 000 6 345 000 2 245 000 27 495 000 8 460 000 4 360 000
FLENS KOMMUN 14 617 800,00 2 500 000 17 117 800 16 242 000 1 624 200 0,00 17 866 200 3 248 400 748 400 19 490 400 4 872 600 2 372 600 21 114 600 6 496 800 3 996 800
FORSHAGA KOMMUN 10 241 100,00 2 100 000 12 341 100 11 379 000 1 137 900 0,00 12 516 900 2 275 800 175 800 13 654 800 3 413 700 1 313 700 14 792 700 4 551 600 2 451 600
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FÄRGELANDA KOMMUN 5 845 500,00 1 300 000 7 145 500 6 495 000 649 500 0,00 7 144 500 1 299 000 0 7 794 000 1 948 500 648 500 8 443 500 2 598 000 1 298 000
GAGNEFS KOMMUN 9 021 600,00 2 100 000 11 121 600 10 024 000 1 002 400 0,00 11 026 400 2 004 800 0 12 028 800 3 007 200 907 200 13 031 200 4 009 600 1 909 600
GISLAVEDS KOMMUN 25 863 300,00 0 25 863 300 28 737 000 2 873 700 2 873 700,00 31 610 700 5 747 400 5 747 400 34 484 400 8 621 100 8 621 100 37 358 100 11 494 800 11 494 800
GNESTA KOMMUN 8 089 983,00 1 700 000 9 789 983 11 365 000 3 275 017 1 575 017,00 12 501 500 4 411 517 2 711 517 13 638 000 5 548 017 3 848 017 14 774 500 6 684 517 4 984 517
GNOSJÖ KOMMUN 8 759 700,00 1 300 000 10 059 700 9 733 000 973 300 0,00 10 706 300 1 946 600 646 600 11 679 600 2 919 900 1 619 900 12 652 900 3 893 200 2 593 200
GRUMS KOMMUN 8 050 500,00 1 500 000 9 550 500 8 945 000 894 500 0,00 9 839 500 1 789 000 289 000 10 734 000 2 683 500 1 183 500 11 628 500 3 578 000 2 078 000
GRÄSTORPS KOMMUN 5 067 000,00 1 100 000 6 167 000 5 630 000 563 000 0,00 6 193 000 1 126 000 26 000 6 756 000 1 689 000 589 000 7 319 000 2 252 000 1 152 000
GULLSPÅNGS KOMMUN 4 706 100,00 1 100 000 5 806 100 5 229 000 522 900 0,00 5 751 900 1 045 800 0 6 274 800 1 568 700 468 700 6 797 700 2 091 600 991 600
GÄLLIVARE KOMMUN 16 407 900,00 3 600 000 20 007 900 18 231 000 1 823 100 0,00 20 054 100 3 646 200 46 200 21 877 200 5 469 300 1 869 300 23 700 300 7 292 400 3 692 400
GÄVLE KOMMUN 86 986 080,00 11 500 000 98 486 080 96 651 200 9 665 120 0,00 106 316 320 19 330 240 7 830 240 115 981 440 28 995 360 17 495 360 125 646 560 38 660 480 27 160 480
GÖTEBORGS STAD 344 418 300,00 0 344 418 300 382 687 000 38 268 700 38 268 700,00 420 955 700 76 537 400 76 537 400 459 224 400 114 806 100 114 806 100 497 493 100 153 074 800 153 074 800
GÖTENE KOMMUN 11 772 000,00 2 600 000 14 372 000 13 080 000 1 308 000 0,00 14 388 000 2 616 000 16 000 15 696 000 3 924 000 1 324 000 17 004 000 5 232 000 2 632 000
HABO KOMMUN 9 999 000,00 2 000 000 11 999 000 11 110 000 1 111 000 0,00 12 221 000 2 222 000 222 000 13 332 000 3 333 000 1 333 000 14 443 000 4 444 000 2 444 000
HAGFORS KOMMUN 6 626 219,00 2 600 000 9 226 219 11 606 000 4 979 781 2 379 781,00 12 766 600 6 140 381 3 540 381 13 927 200 7 300 981 4 700 981 15 087 800 8 461 581 5 861 581
HALLSBERGS KOMMUN 13 783 500,00 2 100 000 15 883 500 15 315 000 1 531 500 0,00 16 846 500 3 063 000 963 000 18 378 000 4 594 500 2 494 500 19 909 500 6 126 000 4 026 000
HALLSTAHAMMARS KOMMUN 14 036 400,00 3 288 000 17 324 400 15 596 000 1 559 600 0,00 17 155 600 3 119 200 0 18 715 200 4 678 800 1 390 800 20 274 800 6 238 400 2 950 400
HALMSTADS KOMMUN 84 983 040,00 15 700 000 100 683 040 94 425 600 9 442 560 0,00 103 868 160 18 885 120 3 185 120 113 310 720 28 327 680 12 627 680 122 753 280 37 770 240 22 070 240
HAMMARÖ KOMMUN 13 878 000,00 2 488 000 16 366 000 15 420 000 1 542 000 0,00 16 962 000 3 084 000 596 000 18 504 000 4 626 000 2 138 000 20 046 000 6 168 000 3 680 000
HANINGE KOMMUN 31 565 448,00 13 700 000 45 265 448 91 676 000 60 110 552 46 410 552,00 100 843 600 69 278 152 55 578 152 110 011 200 78 445 752 64 745 752 119 178 800 87 613 352 73 913 352
HAPARANDA KOMMUN 8 847 900,00 2 200 000 11 047 900 9 831 000 983 100 0,00 10 814 100 1 966 200 0 11 797 200 2 949 300 749 300 12 780 300 3 932 400 1 732 400
HEBY KOMMUN 12 379 500,00 2 700 000 15 079 500 13 755 000 1 375 500 0,00 15 130 500 2 751 000 51 000 16 506 000 4 126 500 1 426 500 17 881 500 5 502 000 2 802 000
HEDEMORA KOMMUN 13 576 500,00 2 300 000 15 876 500 15 085 000 1 508 500 0,00 16 593 500 3 017 000 717 000 18 102 000 4 525 500 2 225 500 19 610 500 6 034 000 3 734 000
HERRLJUNGA KOMMUN 8 438 400,00 1 600 000 10 038 400 9 376 000 937 600 0,00 10 313 600 1 875 200 275 200 11 251 200 2 812 800 1 212 800 12 188 800 3 750 400 2 150 400
HJO KOMMUN 8 084 700,00 1 688 000 9 772 700 8 983 000 898 300 0,00 9 881 300 1 796 600 108 600 10 779 600 2 694 900 1 006 900 11 677 900 3 593 200 1 905 200
HOFORS KOMMUN 7 256 961,00 2 388 000 9 644 961 9 588 000 2 331 039 0,00 10 546 800 3 289 839 901 839 11 505 600 4 248 639 1 860 639 12 464 400 5 207 439 2 819 439
HUDDINGE KOMMUN 91 213 200,00 17 288 000 108 501 200 101 348 000 10 134 800 0,00 111 482 800 20 269 600 2 981 600 121 617 600 30 404 400 13 116 400 131 752 400 40 539 200 23 251 200
HUDIKSVALLS KOMMUN 33 569 100,00 6 900 000 40 469 100 37 299 000 3 729 900 0,00 41 028 900 7 459 800 559 800 44 758 800 11 189 700 4 289 700 48 488 700 14 919 600 8 019 600
HULTSFREDS KOMMUN 12 364 200,00 2 888 000 15 252 200 13 738 000 1 373 800 0,00 15 111 800 2 747 600 0 16 485 600 4 121 400 1 233 400 17 859 400 5 495 200 2 607 200
HYLTE KOMMUN 9 250 200,00 0 9 250 200 10 278 000 1 027 800 1 027 800,00 11 305 800 2 055 600 2 055 600 12 333 600 3 083 400 3 083 400 13 361 400 4 111 200 4 111 200
HÅBO KOMMUN 18 030 600,00 3 788 000 21 818 600 20 034 000 2 003 400 0,00 22 037 400 4 006 800 218 800 24 040 800 6 010 200 2 222 200 26 044 200 8 013 600 4 225 600
HÄLLEFORS KOMMUN 6 242 400,00 1 200 000 7 442 400 6 936 000 693 600 0,00 7 629 600 1 387 200 187 200 8 323 200 2 080 800 880 800 9 016 800 2 774 400 1 574 400
HÄRJEDALENS KOMMUN 9 201 600,00 2 300 000 11 501 600 10 224 000 1 022 400 0,00 11 246 400 2 044 800 0 12 268 800 3 067 200 767 200 13 291 200 4 089 600 1 789 600
HÄRNÖSANDS KOMMUN 22 279 500,00 3 688 000 25 967 500 24 755 000 2 475 500 0,00 27 230 500 4 951 000 1 263 000 29 706 000 7 426 500 3 738 500 32 181 500 9 902 000 6 214 000
HÄRRYDA KOMMUN 32 661 900,00 4 200 000 36 861 900 36 291 000 3 629 100 0,00 39 920 100 7 258 200 3 058 200 43 549 200 10 887 300 6 687 300 47 178 300 14 516 400 10 316 400
HÄSSLEHOLMS KOMMUN 45 508 500,00 8 600 000 54 108 500 50 565 000 5 056 500 0,00 55 621 500 10 113 000 1 513 000 60 678 000 15 169 500 6 569 500 65 734 500 20 226 000 11 626 000
HÖGANÄS KOMMUN 7 951 490,00 3 300 000 11 251 490 26 942 000 18 990 510 15 690 510,00 29 636 200 21 684 710 18 384 710 32 330 400 24 378 910 21 078 910 35 024 600 27 073 110 23 773 110
HÖGSBY KOMMUN 5 203 800,00 1 288 000 6 491 800 5 782 000 578 200 0,00 6 360 200 1 156 400 0 6 938 400 1 734 600 446 600 7 516 600 2 312 800 1 024 800
HÖRBY KOMMUN 13 434 300,00 2 400 000 15 834 300 14 927 000 1 492 700 0,00 16 419 700 2 985 400 585 400 17 912 400 4 478 100 2 078 100 19 405 100 5 970 800 3 570 800
HÖÖRS KOMMUN 14 193 000,00 0 14 193 000 15 770 000 1 577 000 1 577 000,00 17 347 000 3 154 000 3 154 000 18 924 000 4 731 000 4 731 000 20 501 000 6 308 000 6 308 000
JOKKMOKKS KOMMUN 4 564 800,00 1 200 000 5 764 800 5 072 000 507 200 0,00 5 579 200 1 014 400 0 6 086 400 1 521 600 321 600 6 593 600 2 028 800 828 800
JÄRFÄLLA KOMMUN 66 970 800,00 0 66 970 800 74 412 000 7 441 200 7 441 200,00 81 853 200 14 882 400 14 882 400 89 294 400 22 323 600 22 323 600 96 735 600 29 764 800 29 764 800
JÖNKÖPINGS KOMMUN 112 183 200,00 20 900 000 133 083 200 124 648 000 12 464 800 0,00 137 112 800 24 929 600 4 029 600 149 577 600 37 394 400 16 494 400 162 042 400 49 859 200 28 959 200
KALIX KOMMUN 14 600 700,00 3 000 000 17 600 700 16 223 000 1 622 300 0,00 17 845 300 3 244 600 244 600 19 467 600 4 866 900 1 866 900 21 089 900 6 489 200 3 489 200
KALMAR KOMMUN 58 208 400,00 11 500 000 69 708 400 64 676 000 6 467 600 0,00 71 143 600 12 935 200 1 435 200 77 611 200 19 402 800 7 902 800 84 078 800 25 870 400 14 370 400
KARLSBORGS KOMMUN 6 107 400,00 1 200 000 7 307 400 6 786 000 678 600 0,00 7 464 600 1 357 200 157 200 8 143 200 2 035 800 835 800 8 821 800 2 714 400 1 514 400
KARLSHAMNS KOMMUN 29 097 000,00 5 400 000 34 497 000 32 330 000 3 233 000 0,00 35 563 000 6 466 000 1 066 000 38 796 000 9 699 000 4 299 000 42 029 000 12 932 000 7 532 000
KARLSKOGA KOMMUN 27 048 600,00 4 400 000 31 448 600 30 054 000 3 005 400 0,00 33 059 400 6 010 800 1 610 800 36 064 800 9 016 200 4 616 200 39 070 200 12 021 600 7 621 600
KARLSKRONA KOMMUN 57 913 200,00 8 100 000 66 013 200 64 348 000 6 434 800 0,00 70 782 800 12 869 600 4 769 600 77 217 600 19 304 400 11 204 400 83 652 400 25 739 200 17 639 200
KARLSTADS KOMMUN 79 515 000,00 16 000 000 95 515 000 88 350 000 8 835 000 0,00 97 185 000 17 670 000 1 670 000 106 020 000 26 505 000 10 505 000 114 855 000 35 340 000 19 340 000
KATRINEHOLMS KOMMUN 25 699 875,00 4 300 000 29 999 875 34 755 000 9 055 125 4 755 125,00 38 230 500 12 530 625 8 230 625 41 706 000 16 006 125 11 706 125 45 181 500 19 481 625 15 181 625

148



KILS KOMMUN 10 620 000,00 2 300 000 12 920 000 11 800 000 1 180 000 0,00 12 980 000 2 360 000 60 000 14 160 000 3 540 000 1 240 000 15 340 000 4 720 000 2 420 000
KINDA KOMMUN 8 815 500,00 2 000 000 10 815 500 9 795 000 979 500 0,00 10 774 500 1 959 000 0 11 754 000 2 938 500 938 500 12 733 500 3 918 000 1 918 000
KIRUNA KOMMUN 20 916 900,00 4 600 000 25 516 900 23 241 000 2 324 100 0,00 25 565 100 4 648 200 48 200 27 889 200 6 972 300 2 372 300 30 213 300 9 296 400 4 696 400
KLIPPANS KOMMUN 15 715 800,00 0 15 715 800 17 462 000 1 746 200 1 746 200,00 19 208 200 3 492 400 3 492 400 20 954 400 5 238 600 5 238 600 22 700 600 6 984 800 6 984 800
KNIVSTA KOMMUN 14 494 500,00 2 588 000 17 082 500 16 105 000 1 610 500 0,00 17 715 500 3 221 000 633 000 19 326 000 4 831 500 2 243 500 20 936 500 6 442 000 3 854 000
KRAMFORS KOMMUN 16 523 100,00 4 200 000 20 723 100 18 359 000 1 835 900 0,00 20 194 900 3 671 800 0 22 030 800 5 507 700 1 307 700 23 866 700 7 343 600 3 143 600
KRISTIANSTADS KOMMUN 73 643 400,00 10 600 000 84 243 400 81 826 000 8 182 600 0,00 90 008 600 16 365 200 5 765 200 98 191 200 24 547 800 13 947 800 106 373 800 32 730 400 22 130 400
KRISTINEHAMNS KOMMUN 21 702 600,00 4 200 000 25 902 600 24 114 000 2 411 400 0,00 26 525 400 4 822 800 622 800 28 936 800 7 234 200 3 034 200 31 348 200 9 645 600 5 445 600
KROKOMS KOMMUN 13 183 200,00 2 700 000 15 883 200 14 648 000 1 464 800 0,00 16 112 800 2 929 600 229 600 17 577 600 4 394 400 1 694 400 19 042 400 5 859 200 3 159 200
KUMLA KOMMUN 18 914 400,00 2 200 000 21 114 400 21 016 000 2 101 600 0,00 23 117 600 4 203 200 2 003 200 25 219 200 6 304 800 4 104 800 27 320 800 8 406 400 6 206 400
KUNGSBACKA KOMMUN 71 229 600,00 7 800 000 79 029 600 79 144 000 7 914 400 114 400,00 87 058 400 15 828 800 8 028 800 94 972 800 23 743 200 15 943 200 102 887 200 31 657 600 23 857 600
KUNGSÖRS KOMMUN 7 442 100,00 1 200 000 8 642 100 8 269 000 826 900 0,00 9 095 900 1 653 800 453 800 9 922 800 2 480 700 1 280 700 10 749 700 3 307 600 2 107 600
KUNGÄLVS KOMMUN 38 100 600,00 7 500 000 45 600 600 42 334 000 4 233 400 0,00 46 567 400 8 466 800 966 800 50 800 800 12 700 200 5 200 200 55 034 200 16 933 600 9 433 600
KÄVLINGE KOMMUN 9 069 533,00 0 9 069 533 31 705 000 22 635 467 22 635 467,00 34 875 500 25 805 967 25 805 967 38 046 000 28 976 467 28 976 467 41 216 500 32 146 967 32 146 967
KÖPINGS KOMMUN 22 838 400,00 5 000 000 27 838 400 25 376 000 2 537 600 0,00 27 913 600 5 075 200 75 200 30 451 200 7 612 800 2 612 800 32 988 800 10 150 400 5 150 400
LAHOLMS KOMMUN 21 402 900,00 3 900 000 25 302 900 23 781 000 2 378 100 0,00 26 159 100 4 756 200 856 200 28 537 200 7 134 300 3 234 300 30 915 300 9 512 400 5 612 400
LANDSKRONA STAD 39 216 600,00 4 900 000 44 116 600 43 574 000 4 357 400 0,00 47 931 400 8 714 800 3 814 800 52 288 800 13 072 200 8 172 200 56 646 200 17 429 600 12 529 600
LAXÅ KOMMUN 5 097 600,00 1 000 000 6 097 600 5 664 000 566 400 0,00 6 230 400 1 132 800 132 800 6 796 800 1 699 200 699 200 7 363 200 2 265 600 1 265 600
LEKEBERGS KOMMUN 6 742 800,00 1 000 000 7 742 800 7 492 000 749 200 0,00 8 241 200 1 498 400 498 400 8 990 400 2 247 600 1 247 600 9 739 600 2 996 800 1 996 800
LEKSANDS KOMMUN 13 726 800,00 2 700 000 16 426 800 15 252 000 1 525 200 0,00 16 777 200 3 050 400 350 400 18 302 400 4 575 600 1 875 600 19 827 600 6 100 800 3 400 800
LERUMS KOMMUN 20 101 040,00 6 800 000 26 901 040 42 568 000 22 466 960 15 666 960,00 46 824 800 26 723 760 19 923 760 51 081 600 30 980 560 24 180 560 55 338 400 35 237 360 28 437 360
LESSEBO KOMMUN 7 430 400,00 1 600 000 9 030 400 8 256 000 825 600 0,00 9 081 600 1 651 200 51 200 9 907 200 2 476 800 876 800 10 732 800 3 302 400 1 702 400
LIDKÖPINGS KOMMUN 34 884 900,00 6 800 000 41 684 900 38 761 000 3 876 100 0,00 42 637 100 7 752 200 952 200 46 513 200 11 628 300 4 828 300 50 389 300 15 504 400 8 704 400
LILLA EDETS KOMMUN 11 860 200,00 2 700 000 14 560 200 13 178 000 1 317 800 0,00 14 495 800 2 635 600 0 15 813 600 3 953 400 1 253 400 17 131 400 5 271 200 2 571 200
LINDESBERGS KOMMUN 20 942 100,00 3 200 000 24 142 100 23 269 000 2 326 900 0,00 25 595 900 4 653 800 1 453 800 27 922 800 6 980 700 3 780 700 30 249 700 9 307 600 6 107 600
LINKÖPINGS KOMMUN 128 388 240,00 0 128 388 240 142 653 600 14 265 360 14 265 360,00 156 918 960 28 530 720 28 530 720 171 184 320 42 796 080 42 796 080 185 449 680 57 061 440 57 061 440
LJUNGBY KOMMUN 24 769 800,00 4 600 000 29 369 800 27 522 000 2 752 200 0,00 30 274 200 5 504 400 904 400 33 026 400 8 256 600 3 656 600 35 778 600 11 008 800 6 408 800
LJUSDALS KOMMUN 17 124 300,00 3 500 000 20 624 300 19 027 000 1 902 700 0,00 20 929 700 3 805 400 305 400 22 832 400 5 708 100 2 208 100 24 735 100 7 610 800 4 110 800
LJUSNARSBERGS KOMMUN 4 421 700,00 888 000 5 309 700 4 913 000 491 300 0,00 5 404 300 982 600 94 600 5 895 600 1 473 900 585 900 6 386 900 1 965 200 1 077 200
LOMMA KOMMUN 20 651 400,00 2 500 000 23 151 400 22 946 000 2 294 600 0,00 25 240 600 4 589 200 2 089 200 27 535 200 6 883 800 4 383 800 29 829 800 9 178 400 6 678 400
LUDVIKA KOMMUN 23 427 000,00 4 900 000 28 327 000 26 030 000 2 603 000 0,00 28 633 000 5 206 000 306 000 31 236 000 7 809 000 2 909 000 33 839 000 10 412 000 5 512 000
LULEÅ KOMMUN 68 479 200,00 9 588 000 78 067 200 76 088 000 7 608 800 0,00 83 696 800 15 217 600 5 629 600 91 305 600 22 826 400 13 238 400 98 914 400 30 435 200 20 847 200
LUNDS KOMMUN 41 425 303,00 18 300 000 59 725 303 117 948 000 76 522 697 58 222 697,00 129 742 800 88 317 497 70 017 497 141 537 600 100 112 297 81 812 297 153 332 400 111 907 097 93 607 097
LYCKSELE KOMMUN 10 959 300,00 2 488 000 13 447 300 12 177 000 1 217 700 0,00 13 394 700 2 435 400 0 14 612 400 3 653 100 1 165 100 15 830 100 4 870 800 2 382 800
LYSEKILS KOMMUN 12 869 100,00 2 600 000 15 469 100 14 299 000 1 429 900 0,00 15 728 900 2 859 800 259 800 17 158 800 4 289 700 1 689 700 18 588 700 5 719 600 3 119 600
MALUNG-SÄLENS KOMMUN 8 972 100,00 2 000 000 10 972 100 9 969 000 996 900 0,00 10 965 900 1 993 800 0 11 962 800 2 990 700 990 700 12 959 700 3 987 600 1 987 600
MALÅ KOMMUN 2 388 041,00 700 000 3 088 041 3 068 000 679 959 0,00 3 374 800 986 759 286 759 3 681 600 1 293 559 593 559 3 988 400 1 600 359 900 359
MARIESTADS KOMMUN 21 793 500,00 4 700 000 26 493 500 24 215 000 2 421 500 0,00 26 636 500 4 843 000 143 000 29 058 000 7 264 500 2 564 500 31 479 500 9 686 000 4 986 000
MARKARYDS KOMMUN 8 594 100,00 0 8 594 100 9 549 000 954 900 954 900,00 10 503 900 1 909 800 1 909 800 11 458 800 2 864 700 2 864 700 12 413 700 3 819 600 3 819 600
MARKS KOMMUN 30 498 300,00 5 700 000 36 198 300 33 887 000 3 388 700 0,00 37 275 700 6 777 400 1 077 400 40 664 400 10 166 100 4 466 100 44 053 100 13 554 800 7 854 800
MELLERUDS KOMMUN 8 390 700,00 1 800 000 10 190 700 9 323 000 932 300 0,00 10 255 300 1 864 600 64 600 11 187 600 2 796 900 996 900 12 119 900 3 729 200 1 929 200
MJÖLBY KOMMUN 23 785 200,00 3 400 000 27 185 200 26 428 000 2 642 800 0,00 29 070 800 5 285 600 1 885 600 31 713 600 7 928 400 4 528 400 34 356 400 10 571 200 7 171 200
MORA KOMMUN 18 005 400,00 4 200 000 22 205 400 20 006 000 2 000 600 0,00 22 006 600 4 001 200 0 24 007 200 6 001 800 1 801 800 26 007 800 8 002 400 3 802 400
MOTALA KOMMUN 38 612 700,00 8 100 000 46 712 700 42 903 000 4 290 300 0,00 47 193 300 8 580 600 480 600 51 483 600 12 870 900 4 770 900 55 773 900 17 161 200 9 061 200
MULLSJÖ KOMMUN 6 398 100,00 1 300 000 7 698 100 7 109 000 710 900 0,00 7 819 900 1 421 800 121 800 8 530 800 2 132 700 832 700 9 241 700 2 843 600 1 543 600
MUNKEDALS KOMMUN 9 218 700,00 1 500 000 10 718 700 10 243 000 1 024 300 0,00 11 267 300 2 048 600 548 600 12 291 600 3 072 900 1 572 900 13 315 900 4 097 200 2 597 200
MUNKFORS KOMMUN 3 350 486,00 800 000 4 150 486 3 663 000 312 514 0,00 4 029 300 678 814 0 4 395 600 1 045 114 245 114 4 761 900 1 411 414 611 414
MÖLNDALS STAD 58 018 500,00 0 58 018 500 64 465 000 6 446 500 6 446 500,00 70 911 500 12 893 000 12 893 000 77 358 000 19 339 500 19 339 500 83 804 500 25 786 000 25 786 000
MÖNSTERÅS KOMMUN 11 751 300,00 2 300 000 14 051 300 13 057 000 1 305 700 0,00 14 362 700 2 611 400 311 400 15 668 400 3 917 100 1 617 100 16 974 100 5 222 800 2 922 800
MÖRBYLÅNGA KOMMUN 13 048 200,00 2 300 000 15 348 200 14 498 000 1 449 800 0,00 15 947 800 2 899 600 599 600 17 397 600 4 349 400 2 049 400 18 847 400 5 799 200 3 499 200
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NORA KOMMUN 9 316 800,00 1 300 000 10 616 800 10 352 000 1 035 200 0,00 11 387 200 2 070 400 770 400 12 422 400 3 105 600 1 805 600 13 457 600 4 140 800 2 840 800
NORBERGS KOMMUN 5 222 700,00 900 000 6 122 700 5 803 000 580 300 0,00 6 383 300 1 160 600 260 600 6 963 600 1 740 900 840 900 7 543 900 2 321 200 1 421 200
NORDANSTIGS KOMMUN 8 559 900,00 1 700 000 10 259 900 9 511 000 951 100 0,00 10 462 100 1 902 200 202 200 11 413 200 2 853 300 1 153 300 12 364 300 3 804 400 2 104 400
NORDMALINGS KOMMUN 6 376 500,00 1 300 000 7 676 500 7 085 000 708 500 0,00 7 793 500 1 417 000 117 000 8 502 000 2 125 500 825 500 9 210 500 2 834 000 1 534 000
NORRKÖPINGS KOMMUN 113 603 760,00 21 000 000 134 603 760 126 226 400 12 622 640 0,00 138 849 040 25 245 280 4 245 280 151 471 680 37 867 920 16 867 920 164 094 320 50 490 560 29 490 560
NORRTÄLJE KOMMUN 52 802 100,00 0 52 802 100 58 669 000 5 866 900 5 866 900,00 64 535 900 11 733 800 11 733 800 70 402 800 17 600 700 17 600 700 76 269 700 23 467 600 23 467 600
NORSJÖ KOMMUN 3 758 400,00 800 000 4 558 400 4 176 000 417 600 0,00 4 593 600 835 200 35 200 5 011 200 1 252 800 452 800 5 428 800 1 670 400 870 400
NYBRO KOMMUN 17 742 600,00 3 600 000 21 342 600 19 714 000 1 971 400 0,00 21 685 400 3 942 800 342 800 23 656 800 5 914 200 2 314 200 25 628 200 7 885 600 4 285 600
NYKVARNS KOMMUN 9 172 800,00 1 600 000 10 772 800 10 192 000 1 019 200 0,00 11 211 200 2 038 400 438 400 12 230 400 3 057 600 1 457 600 13 249 600 4 076 800 2 476 800
NYKÖPINGS KOMMUN 48 157 200,00 0 48 157 200 53 508 000 5 350 800 5 350 800,00 58 858 800 10 701 600 10 701 600 64 209 600 16 052 400 16 052 400 69 560 400 21 403 200 21 403 200
NYNÄSHAMNS KOMMUN 24 750 000,00 4 600 000 29 350 000 27 500 000 2 750 000 0,00 30 250 000 5 500 000 900 000 33 000 000 8 250 000 3 650 000 35 750 000 11 000 000 6 400 000
NÄSSJÖ KOMMUN 27 405 900,00 6 000 000 33 405 900 30 451 000 3 045 100 0,00 33 496 100 6 090 200 90 200 36 541 200 9 135 300 3 135 300 39 586 300 12 180 400 6 180 400
OCKELBO KOMMUN 5 270 400,00 900 000 6 170 400 5 856 000 585 600 0,00 6 441 600 1 171 200 271 200 7 027 200 1 756 800 856 800 7 612 800 2 342 400 1 442 400
OLOFSTRÖMS KOMMUN 11 727 900,00 2 488 000 14 215 900 13 031 000 1 303 100 0,00 14 334 100 2 606 200 118 200 15 637 200 3 909 300 1 421 300 16 940 300 5 212 400 2 724 400
ORSA KOMMUN 6 130 800,00 1 000 000 7 130 800 6 812 000 681 200 0,00 7 493 200 1 362 400 362 400 8 174 400 2 043 600 1 043 600 8 855 600 2 724 800 1 724 800
ORUST KOMMUN 13 548 600,00 2 000 000 15 548 600 15 054 000 1 505 400 0,00 16 559 400 3 010 800 1 010 800 18 064 800 4 516 200 2 516 200 19 570 200 6 021 600 4 021 600
OSBY KOMMUN 11 545 200,00 2 500 000 14 045 200 12 828 000 1 282 800 0,00 14 110 800 2 565 600 65 600 15 393 600 3 848 400 1 348 400 16 676 400 5 131 200 2 631 200
OSKARSHAMNS KOMMUN 23 670 900,00 4 300 000 27 970 900 26 301 000 2 630 100 0,00 28 931 100 5 260 200 960 200 31 561 200 7 890 300 3 590 300 34 191 300 10 520 400 6 220 400
OVANÅKERS KOMMUN 10 322 100,00 2 700 000 13 022 100 11 469 000 1 146 900 0,00 12 615 900 2 293 800 0 13 762 800 3 440 700 740 700 14 909 700 4 587 600 1 887 600
OXELÖSUNDS KOMMUN 10 395 900,00 2 200 000 12 595 900 11 551 000 1 155 100 0,00 12 706 100 2 310 200 110 200 13 861 200 3 465 300 1 265 300 15 016 300 4 620 400 2 420 400
PAJALA KOMMUN 5 176 991,00 600 000 5 776 991 6 052 000 875 009 275 009,00 6 657 200 1 480 209 880 209 7 262 400 2 085 409 1 485 409 7 867 600 2 690 609 2 090 609
PARTILLE KOMMUN 33 584 400,00 0 33 584 400 37 316 000 3 731 600 3 731 600,00 41 047 600 7 463 200 7 463 200 44 779 200 11 194 800 11 194 800 48 510 800 14 926 400 14 926 400
PERSTORPS KOMMUN 6 604 200,00 0 6 604 200 7 338 000 733 800 733 800,00 8 071 800 1 467 600 1 467 600 8 805 600 2 201 400 2 201 400 9 539 400 2 935 200 2 935 200
PITEÅ KOMMUN 37 965 600,00 5 900 000 43 865 600 42 184 000 4 218 400 0,00 46 402 400 8 436 800 2 536 800 50 620 800 12 655 200 6 755 200 54 839 200 16 873 600 10 973 600
RAGUNDA KOMMUN 4 848 300,00 1 100 000 5 948 300 5 387 000 538 700 0,00 5 925 700 1 077 400 0 6 464 400 1 616 100 516 100 7 003 100 2 154 800 1 054 800
REGION GOTLAND 52 202 700,00 7 800 000 60 002 700 58 003 000 5 800 300 0,00 63 803 300 11 600 600 3 800 600 69 603 600 17 400 900 9 600 900 75 403 900 23 201 200 15 401 200
ROBERTSFORS KOMMUN 6 051 600,00 1 200 000 7 251 600 6 724 000 672 400 0,00 7 396 400 1 344 800 144 800 8 068 800 2 017 200 817 200 8 741 200 2 689 600 1 489 600
RONNEBY KOMMUN 25 398 900,00 5 100 000 30 498 900 28 221 000 2 822 100 0,00 31 043 100 5 644 200 544 200 33 865 200 8 466 300 3 366 300 36 687 300 11 288 400 6 188 400
RÄTTVIKS KOMMUN 10 230 154,00 1 900 000 12 130 154 10 748 000 517 846 0,00 11 822 800 1 592 646 0 12 897 600 2 667 446 767 446 13 972 400 3 742 246 1 842 246
SALA KOMMUN 19 732 500,00 3 800 000 23 532 500 21 925 000 2 192 500 0,00 24 117 500 4 385 000 585 000 26 310 000 6 577 500 2 777 500 28 502 500 8 770 000 4 970 000
SALEMS KOMMUN 4 384 213,00 0 4 384 213 16 750 000 12 365 787 12 365 787,00 18 425 000 14 040 787 14 040 787 20 100 000 15 715 787 15 715 787 21 775 000 17 390 787 17 390 787
SANDVIKENS KOMMUN 34 049 700,00 4 988 000 39 037 700 37 833 000 3 783 300 0,00 41 616 300 7 566 600 2 578 600 45 399 600 11 349 900 6 361 900 49 182 900 15 133 200 10 145 200
SIGTUNA KOMMUN 43 317 000,00 7 200 000 50 517 000 48 130 000 4 813 000 0,00 52 943 000 9 626 000 2 426 000 57 756 000 14 439 000 7 239 000 62 569 000 19 252 000 12 052 000
SIMRISHAMNS KOMMUN 17 158 500,00 3 500 000 20 658 500 19 065 000 1 906 500 0,00 20 971 500 3 813 000 313 000 22 878 000 5 719 500 2 219 500 24 784 500 7 626 000 4 126 000
SJÖBO KOMMUN 16 573 500,00 3 500 000 20 073 500 18 415 000 1 841 500 0,00 20 256 500 3 683 000 183 000 22 098 000 5 524 500 2 024 500 23 939 500 7 366 000 3 866 000
SKARA KOMMUN 16 839 900,00 3 288 000 20 127 900 18 711 000 1 871 100 0,00 20 582 100 3 742 200 454 200 22 453 200 5 613 300 2 325 300 24 324 300 7 484 400 4 196 400
SKELLEFTEÅ KOMMUN 64 821 600,00 9 888 000 74 709 600 72 024 000 7 202 400 0,00 79 226 400 14 404 800 4 516 800 86 428 800 21 607 200 11 719 200 93 631 200 28 809 600 18 921 600
SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 3 987 900,00 700 000 4 687 900 4 431 000 443 100 0,00 4 874 100 886 200 186 200 5 317 200 1 329 300 629 300 5 760 300 1 772 400 1 072 400
SKURUPS KOMMUN 13 650 300,00 2 400 000 16 050 300 15 167 000 1 516 700 0,00 16 683 700 3 033 400 633 400 18 200 400 4 550 100 2 150 100 19 717 100 6 066 800 3 666 800
SKÖVDE KOMMUN 48 199 500,00 0 48 199 500 53 555 000 5 355 500 5 355 500,00 58 910 500 10 711 000 10 711 000 64 266 000 16 066 500 16 066 500 69 621 500 21 422 000 21 422 000
SMEDJEBACKENS KOMMUN 9 640 800,00 1 800 000 11 440 800 10 712 000 1 071 200 0,00 11 783 200 2 142 400 342 400 12 854 400 3 213 600 1 413 600 13 925 600 4 284 800 2 484 800
SOLLEFTEÅ KOMMUN 17 798 400,00 4 200 000 21 998 400 19 776 000 1 977 600 0,00 21 753 600 3 955 200 0 23 731 200 5 932 800 1 732 800 25 708 800 7 910 400 3 710 400
SOLLENTUNA KOMMUN 63 225 900,00 0 63 225 900 70 251 000 7 025 100 7 025 100,00 77 276 100 14 050 200 14 050 200 84 301 200 21 075 300 21 075 300 91 326 300 28 100 400 28 100 400
SOLNA STAD 66 636 900,00 0 66 636 900 74 041 000 7 404 100 7 404 100,00 81 445 100 14 808 200 14 808 200 88 849 200 22 212 300 22 212 300 96 253 300 29 616 400 29 616 400
SORSELE KOMMUN 2 264 400,00 700 000 2 964 400 2 516 000 251 600 0,00 2 767 600 503 200 0 3 019 200 754 800 54 800 3 270 800 1 006 400 306 400
SOTENÄS KOMMUN 8 105 400,00 1 900 000 10 005 400 9 006 000 900 600 0,00 9 906 600 1 801 200 0 10 807 200 2 701 800 801 800 11 707 800 3 602 400 1 702 400
STAFFANSTORPS KOMMUN 20 694 600,00 2 700 000 23 394 600 22 994 000 2 299 400 0,00 25 293 400 4 598 800 1 898 800 27 592 800 6 898 200 4 198 200 29 892 200 9 197 600 6 497 600
STENUNGSUNDS KOMMUN 22 747 500,00 4 500 000 27 247 500 25 275 000 2 527 500 0,00 27 802 500 5 055 000 555 000 30 330 000 7 582 500 3 082 500 32 857 500 10 110 000 5 610 000
STORFORS KOMMUN 3 695 400,00 700 000 4 395 400 4 106 000 410 600 0,00 4 516 600 821 200 121 200 4 927 200 1 231 800 531 800 5 337 800 1 642 400 942 400
STORUMANS KOMMUN 5 359 500,00 1 300 000 6 659 500 5 955 000 595 500 0,00 6 550 500 1 191 000 0 7 146 000 1 786 500 486 500 7 741 500 2 382 000 1 082 000
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STRÄNGNÄS KOMMUN 30 490 200,00 5 900 000 36 390 200 33 878 000 3 387 800 0,00 37 265 800 6 775 600 875 600 40 653 600 10 163 400 4 263 400 44 041 400 13 551 200 7 651 200
STRÖMSTADS KOMMUN 11 424 600,00 1 900 000 13 324 600 12 694 000 1 269 400 0,00 13 963 400 2 538 800 638 800 15 232 800 3 808 200 1 908 200 16 502 200 5 077 600 3 177 600
STRÖMSUNDS KOMMUN 10 540 800,00 2 200 000 12 740 800 11 712 000 1 171 200 0,00 12 883 200 2 342 400 142 400 14 054 400 3 513 600 1 313 600 15 225 600 4 684 800 2 484 800
SUNDBYBERGS STAD 41 499 000,00 0 41 499 000 46 110 000 4 611 000 4 611 000,00 50 721 000 9 222 000 9 222 000 55 332 000 13 833 000 13 833 000 59 943 000 18 444 000 18 444 000
SUNNE KOMMUN 12 082 500,00 2 288 000 14 370 500 13 425 000 1 342 500 0,00 14 767 500 2 685 000 397 000 16 110 000 4 027 500 1 739 500 17 452 500 5 370 000 3 082 000
SURAHAMMARS KOMMUN 8 926 200,00 2 200 000 11 126 200 9 918 000 991 800 0,00 10 909 800 1 983 600 0 11 901 600 2 975 400 775 400 12 893 400 3 967 200 1 767 200
SVALÖVS KOMMUN 4 950 835,00 0 4 950 835 14 268 000 9 317 165 9 317 165,00 15 694 800 10 743 965 10 743 965 17 121 600 12 170 765 12 170 765 18 548 400 13 597 565 13 597 565
SVEDALA KOMMUN 18 415 800,00 2 600 000 21 015 800 20 462 000 2 046 200 0,00 22 508 200 4 092 400 1 492 400 24 554 400 6 138 600 3 538 600 26 600 600 8 184 800 5 584 800
SVENLJUNGA KOMMUN 9 455 400,00 2 000 000 11 455 400 10 506 000 1 050 600 0,00 11 556 600 2 101 200 101 200 12 607 200 3 151 800 1 151 800 13 657 800 4 202 400 2 202 400
SÄFFLE KOMMUN 13 800 600,00 3 288 000 17 088 600 15 334 000 1 533 400 0,00 16 867 400 3 066 800 0 18 400 800 4 600 200 1 312 200 19 934 200 6 133 600 2 845 600
SÄTERS KOMMUN 9 977 400,00 1 788 000 11 765 400 11 086 000 1 108 600 0,00 12 194 600 2 217 200 429 200 13 303 200 3 325 800 1 537 800 14 411 800 4 434 400 2 646 400
SÄVSJÖ KOMMUN 9 990 000,00 2 000 000 11 990 000 11 100 000 1 110 000 0,00 12 210 000 2 220 000 220 000 13 320 000 3 330 000 1 330 000 14 430 000 4 440 000 2 440 000
SÖDERHAMNS KOMMUN 22 910 400,00 5 000 000 27 910 400 25 456 000 2 545 600 0,00 28 001 600 5 091 200 91 200 30 547 200 7 636 800 2 636 800 33 092 800 10 182 400 5 182 400
SÖDERKÖPINGS KOMMUN 12 961 800,00 2 400 000 15 361 800 14 402 000 1 440 200 0,00 15 842 200 2 880 400 480 400 17 282 400 4 320 600 1 920 600 18 722 600 5 760 800 3 360 800
SÖDERTÄLJE KOMMUN 82 609 200,00 0 82 609 200 91 788 000 9 178 800 9 178 800,00 100 966 800 18 357 600 18 357 600 110 145 600 27 536 400 27 536 400 119 324 400 36 715 200 36 715 200
SÖLVESBORGS KOMMUN 15 444 000,00 3 000 000 18 444 000 17 160 000 1 716 000 0,00 18 876 000 3 432 000 432 000 20 592 000 5 148 000 2 148 000 22 308 000 6 864 000 3 864 000
TANUMS KOMMUN 11 111 400,00 1 700 000 12 811 400 12 346 000 1 234 600 0,00 13 580 600 2 469 200 769 200 14 815 200 3 703 800 2 003 800 16 049 800 4 938 400 3 238 400
TIBRO KOMMUN 9 777 600,00 0 9 777 600 10 864 000 1 086 400 1 086 400,00 11 950 400 2 172 800 2 172 800 13 036 800 3 259 200 3 259 200 14 123 200 4 345 600 4 345 600
TIDAHOLMS KOMMUN 6 359 589,00 0 6 359 589 12 846 000 6 486 411 6 486 411,00 14 130 600 7 771 011 7 771 011 15 415 200 9 055 611 9 055 611 16 699 800 10 340 211 10 340 211
TIERPS KOMMUN 18 220 500,00 3 388 000 21 608 500 20 245 000 2 024 500 0,00 22 269 500 4 049 000 661 000 24 294 000 6 073 500 2 685 500 26 318 500 8 098 000 4 710 000
TIMRÅ KOMMUN 16 222 500,00 3 400 000 19 622 500 18 025 000 1 802 500 0,00 19 827 500 3 605 000 205 000 21 630 000 5 407 500 2 007 500 23 432 500 7 210 000 3 810 000
TINGSRYDS KOMMUN 10 978 200,00 2 500 000 13 478 200 12 198 000 1 219 800 0,00 13 417 800 2 439 600 0 14 637 600 3 659 400 1 159 400 15 857 400 4 879 200 2 379 200
TJÖRNS KOMMUN 13 783 500,00 2 188 000 15 971 500 15 315 000 1 531 500 0,00 16 846 500 3 063 000 875 000 18 378 000 4 594 500 2 406 500 19 909 500 6 126 000 3 938 000
TOMELILLA KOMMUN 11 706 300,00 2 200 000 13 906 300 13 007 000 1 300 700 0,00 14 307 700 2 601 400 401 400 15 608 400 3 902 100 1 702 100 16 909 100 5 202 800 3 002 800
TORSBY KOMMUN 10 792 800,00 2 500 000 13 292 800 11 992 000 1 199 200 0,00 13 191 200 2 398 400 0 14 390 400 3 597 600 1 097 600 15 589 600 4 796 800 2 296 800
TORSÅS KOMMUN 5 601 437,00 1 500 000 7 101 437 7 125 000 1 523 563 23 563,00 7 837 500 2 236 063 736 063 8 550 000 2 948 563 1 448 563 9 262 500 3 661 063 2 161 063
TRANEMO KOMMUN 10 476 000,00 2 400 000 12 876 000 11 640 000 1 164 000 0,00 12 804 000 2 328 000 0 13 968 000 3 492 000 1 092 000 15 132 000 4 656 000 2 256 000
TRANÅS KOMMUN 16 574 400,00 3 700 000 20 274 400 18 416 000 1 841 600 0,00 20 257 600 3 683 200 0 22 099 200 5 524 800 1 824 800 23 940 800 7 366 400 3 666 400
TRELLEBORGS KOMMUN 39 023 100,00 7 400 000 46 423 100 43 359 000 4 335 900 0,00 47 694 900 8 671 800 1 271 800 52 030 800 13 007 700 5 607 700 56 366 700 17 343 600 9 943 600
TROLLHÄTTANS STAD 51 236 100,00 6 688 000 57 924 100 56 929 000 5 692 900 0,00 62 621 900 11 385 800 4 697 800 68 314 800 17 078 700 10 390 700 74 007 700 22 771 600 16 083 600
TROSA KOMMUN 10 677 600,00 2 200 000 12 877 600 11 864 000 1 186 400 0,00 13 050 400 2 372 800 172 800 14 236 800 3 559 200 1 359 200 15 423 200 4 745 600 2 545 600
TYRESÖ KOMMUN 41 559 300,00 0 41 559 300 46 177 000 4 617 700 4 617 700,00 50 794 700 9 235 400 9 235 400 55 412 400 13 853 100 13 853 100 60 030 100 18 470 800 18 470 800
TÖREBODA KOMMUN 8 164 800,00 1 600 000 9 764 800 9 072 000 907 200 0,00 9 979 200 1 814 400 214 400 10 886 400 2 721 600 1 121 600 11 793 600 3 628 800 2 028 800
UDDEVALLA KOMMUN 48 165 300,00 6 188 000 54 353 300 53 517 000 5 351 700 0,00 58 868 700 10 703 400 4 515 400 64 220 400 16 055 100 9 867 100 69 572 100 21 406 800 15 218 800
ULRICEHAMNS KOMMUN 20 919 600,00 3 888 000 24 807 600 23 244 000 2 324 400 0,00 25 568 400 4 648 800 760 800 27 892 800 6 973 200 3 085 200 30 217 200 9 297 600 5 409 600
UMEÅ KOMMUN 102 321 360,00 12 000 000 114 321 360 113 690 400 11 369 040 0,00 125 059 440 22 738 080 10 738 080 136 428 480 34 107 120 22 107 120 147 797 520 45 476 160 33 476 160
UPPLANDS-BRO KOMMUN 22 758 300,00 3 500 000 26 258 300 25 287 000 2 528 700 0,00 27 815 700 5 057 400 1 557 400 30 344 400 7 586 100 4 086 100 32 873 100 10 114 800 6 614 800
UPPLANDS-VÄSBY KOMMUN 37 634 400,00 0 37 634 400 41 816 000 4 181 600 4 181 600,00 45 997 600 8 363 200 8 363 200 50 179 200 12 544 800 12 544 800 54 360 800 16 726 400 16 726 400
UPPSALA KOMMUN 168 061 860,00 0 168 061 860 186 735 400 18 673 540 18 673 540,00 205 408 940 37 347 080 37 347 080 224 082 480 56 020 620 56 020 620 242 756 020 74 694 160 74 694 160
UPPVIDINGE KOMMUN 8 299 800,00 1 600 000 9 899 800 9 222 000 922 200 0,00 10 144 200 1 844 400 244 400 11 066 400 2 766 600 1 166 600 11 988 600 3 688 800 2 088 800
VADSTENA KOMMUN 6 653 700,00 1 100 000 7 753 700 7 393 000 739 300 0,00 8 132 300 1 478 600 378 600 8 871 600 2 217 900 1 117 900 9 610 900 2 957 200 1 857 200
VAGGERYDS KOMMUN 12 034 800,00 2 500 000 14 534 800 13 372 000 1 337 200 0,00 14 709 200 2 674 400 174 400 16 046 400 4 011 600 1 511 600 17 383 600 5 348 800 2 848 800
VALDEMARSVIKS KOMMUN 6 891 300,00 1 288 000 8 179 300 7 657 000 765 700 0,00 8 422 700 1 531 400 243 400 9 188 400 2 297 100 1 009 100 9 954 100 3 062 800 1 774 800
VALLENTUNA KOMMUN 28 772 100,00 0 28 772 100 31 969 000 3 196 900 3 196 900,00 35 165 900 6 393 800 6 393 800 38 362 800 9 590 700 9 590 700 41 559 700 12 787 600 12 787 600
VANSBRO KOMMUN 6 024 600,00 1 188 000 7 212 600 6 694 000 669 400 0,00 7 363 400 1 338 800 150 800 8 032 800 2 008 200 820 200 8 702 200 2 677 600 1 489 600
VARA KOMMUN 14 037 300,00 0 14 037 300 15 597 000 1 559 700 1 559 700,00 17 156 700 3 119 400 3 119 400 18 716 400 4 679 100 4 679 100 20 276 100 6 238 800 6 238 800
VARBERGS KOMMUN 54 379 800,00 6 400 000 60 779 800 60 422 000 6 042 200 0,00 66 464 200 12 084 400 5 684 400 72 506 400 18 126 600 11 726 600 78 548 600 24 168 800 17 768 800
VAXHOLMS STAD 7 622 555,00 2 000 000 9 622 555 12 003 000 4 380 445 2 380 445,00 13 203 300 5 580 745 3 580 745 14 403 600 6 781 045 4 781 045 15 603 900 7 981 345 5 981 345
VETLANDA KOMMUN 23 982 300,00 4 700 000 28 682 300 26 647 000 2 664 700 0,00 29 311 700 5 329 400 629 400 31 976 400 7 994 100 3 294 100 34 641 100 10 658 800 5 958 800
VILHELMINA KOMMUN 6 124 500,00 1 200 000 7 324 500 6 805 000 680 500 0,00 7 485 500 1 361 000 161 000 8 166 000 2 041 500 841 500 8 846 500 2 722 000 1 522 000

151



VIMMERBY KOMMUN 13 767 300,00 2 700 000 16 467 300 15 297 000 1 529 700 0,00 16 826 700 3 059 400 359 400 18 356 400 4 589 100 1 889 100 19 886 100 6 118 800 3 418 800
VINDELNS KOMMUN 4 844 700,00 1 188 000 6 032 700 5 383 000 538 300 0,00 5 921 300 1 076 600 0 6 459 600 1 614 900 426 900 6 997 900 2 153 200 965 200
VINGÅKERS KOMMUN 8 027 100,00 1 600 000 9 627 100 8 919 000 891 900 0,00 9 810 900 1 783 800 183 800 10 702 800 2 675 700 1 075 700 11 594 700 3 567 600 1 967 600
VÅRGÅRDA KOMMUN 9 980 100,00 1 500 000 11 480 100 11 089 000 1 108 900 0,00 12 197 900 2 217 800 717 800 13 306 800 3 326 700 1 826 700 14 415 700 4 435 600 2 935 600
VÄNERSBORGS KOMMUN 34 101 000,00 4 700 000 38 801 000 37 890 000 3 789 000 0,00 41 679 000 7 578 000 2 878 000 45 468 000 11 367 000 6 667 000 49 257 000 15 156 000 10 456 000
VÄNNÄS KOMMUN 7 754 400,00 1 700 000 9 454 400 8 616 000 861 600 0,00 9 477 600 1 723 200 23 200 10 339 200 2 584 800 884 800 11 200 800 3 446 400 1 746 400
VÄRMDÖ KOMMUN 37 800 000,00 0 37 800 000 42 000 000 4 200 000 4 200 000,00 46 200 000 8 400 000 8 400 000 50 400 000 12 600 000 12 600 000 54 600 000 16 800 000 16 800 000
VÄRNAMO KOMMUN 20 427 324,00 0 20 427 324 34 560 000 14 132 676 14 132 676,00 38 016 000 17 588 676 17 588 676 41 472 000 21 044 676 21 044 676 44 928 000 24 500 676 24 500 676
VÄSTERVIKS KOMMUN 32 444 100,00 5 400 000 37 844 100 36 049 000 3 604 900 0,00 39 653 900 7 209 800 1 809 800 43 258 800 10 814 700 5 414 700 46 863 700 14 419 600 9 019 600
VÄXJÖ KOMMUN 99 034 963,00 14 100 000 113 134 963 86 970 000 0 0,00 95 667 000 0 0 104 364 000 5 329 037 0 113 061 000 14 026 037 0 -73 963
YDRE KOMMUN 3 294 000,00 900 000 4 194 000 3 660 000 366 000 0,00 4 026 000 732 000 0 4 392 000 1 098 000 198 000 4 758 000 1 464 000 564 000
YSTADS KOMMUN 25 893 900,00 5 300 000 31 193 900 28 771 000 2 877 100 0,00 31 648 100 5 754 200 454 200 34 525 200 8 631 300 3 331 300 37 402 300 11 508 400 6 208 400
ÅMÅLS KOMMUN 11 093 400,00 0 11 093 400 12 326 000 1 232 600 1 232 600,00 13 558 600 2 465 200 2 465 200 14 791 200 3 697 800 3 697 800 16 023 800 4 930 400 4 930 400
ÅNGE KOMMUN 8 545 500,00 2 188 000 10 733 500 9 495 000 949 500 0,00 10 444 500 1 899 000 0 11 394 000 2 848 500 660 500 12 343 500 3 798 000 1 610 000
ÅRE KOMMUN 9 499 500,00 600 000 10 099 500 10 555 000 1 055 500 455 500,00 11 610 500 2 111 000 1 511 000 12 666 000 3 166 500 2 566 500 13 721 500 4 222 000 3 622 000
ÅRJÄNGS KOMMUN 8 823 600,00 600 000 9 423 600 9 804 000 980 400 380 400,00 10 784 400 1 960 800 1 360 800 11 764 800 2 941 200 2 341 200 12 745 200 3 921 600 3 321 600
ÅSELE KOMMUN 2 138 425,00 700 000 2 838 425 2 794 000 655 575 0,00 3 073 400 934 975 234 975 3 352 800 1 214 375 514 375 3 632 200 1 493 775 793 775
ÅSTORPS KOMMUN 14 245 200,00 2 200 000 16 445 200 15 828 000 1 582 800 0,00 17 410 800 3 165 600 965 600 18 993 600 4 748 400 2 548 400 20 576 400 6 331 200 4 131 200
ÅTVIDABERGS KOMMUN 10 383 300,00 2 100 000 12 483 300 11 537 000 1 153 700 0,00 12 690 700 2 307 400 207 400 13 844 400 3 461 100 1 361 100 14 998 100 4 614 800 2 514 800
ÄLMHULTS KOMMUN 14 317 200,00 2 900 000 17 217 200 15 908 000 1 590 800 0,00 17 498 800 3 181 600 281 600 19 089 600 4 772 400 1 872 400 20 680 400 6 363 200 3 463 200
ÄLVDALENS KOMMUN 6 346 800,00 1 400 000 7 746 800 7 052 000 705 200 0,00 7 757 200 1 410 400 10 400 8 462 400 2 115 600 715 600 9 167 600 2 820 800 1 420 800
ÄLVKARLEBY KOMMUN 8 363 700,00 1 588 000 9 951 700 9 293 000 929 300 0,00 10 222 300 1 858 600 270 600 11 151 600 2 787 900 1 199 900 12 080 900 3 717 200 2 129 200
ÄLVSBYNS KOMMUN 7 353 900,00 1 700 000 9 053 900 8 171 000 817 100 0,00 8 988 100 1 634 200 0 9 805 200 2 451 300 751 300 10 622 300 3 268 400 1 568 400
ÄNGELHOLMS KOMMUN 36 206 100,00 5 300 000 41 506 100 40 229 000 4 022 900 0,00 44 251 900 8 045 800 2 745 800 48 274 800 12 068 700 6 768 700 52 297 700 16 091 600 10 791 600
ÖCKERÖ KOMMUN 11 630 700,00 2 000 000 13 630 700 12 923 000 1 292 300 0,00 14 215 300 2 584 600 584 600 15 507 600 3 876 900 1 876 900 16 799 900 5 169 200 3 169 200
ÖDESHÖGS KOMMUN 4 716 000,00 900 000 5 616 000 5 240 000 524 000 0,00 5 764 000 1 048 000 148 000 6 288 000 1 572 000 672 000 6 812 000 2 096 000 1 196 000
ÖREBRO KOMMUN 118 884 960,00 14 188 000 133 072 960 132 094 400 13 209 440 0,00 145 303 840 26 418 880 12 230 880 158 513 280 39 628 320 25 440 320 171 722 720 52 837 760 38 649 760
ÖRKELLJUNGA KOMMUN 8 759 700,00 1 800 000 10 559 700 9 733 000 973 300 0,00 10 706 300 1 946 600 146 600 11 679 600 2 919 900 1 119 900 12 652 900 3 893 200 2 093 200
ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 49 723 200,00 10 600 000 60 323 200 55 248 000 5 524 800 0,00 60 772 800 11 049 600 449 600 66 297 600 16 574 400 5 974 400 71 822 400 22 099 200 11 499 200
ÖSTHAMMARS KOMMUN 19 734 300,00 3 800 000 23 534 300 21 927 000 2 192 700 0,00 24 119 700 4 385 400 585 400 26 312 400 6 578 100 2 778 100 28 505 100 8 770 800 4 970 800
ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 12 691 800,00 2 400 000 15 091 800 14 102 000 1 410 200 0,00 15 512 200 2 820 400 420 400 16 922 400 4 230 600 1 830 600 18 332 600 5 640 800 3 240 800
ÖVERKALIX KOMMUN 3 068 100,00 800 000 3 868 100 3 409 000 340 900 0,00 3 749 900 681 800 0 4 090 800 1 022 700 222 700 4 431 700 1 363 600 563 600
ÖVERTORNEÅ KOMMUN 4 142 700,00 888 000 5 030 700 4 603 000 460 300 0,00 5 063 300 920 600 32 600 5 523 600 1 380 900 492 900 5 983 900 1 841 200 953 200
REGION BLEKINGE 6 467 806,00 0 6 467 806 31 921 200 25 453 394 25 453 394,00 35 113 320 28 645 514 28 645 514 38 305 440 31 837 634 31 837 634 41 497 560 35 029 754 35 029 754
REGION KALMARLÄN 9 817 840,00 0 9 817 840 49 089 200 39 271 360 39 271 360,00 53 998 120 44 180 280 44 180 280 58 907 040 49 089 200 49 089 200 63 815 960 53 998 120 53 998 120
REGION DALARNA 50 585 040,00 0 50 585 040 56 205 600 5 620 560 5 620 560,00 61 826 160 11 241 120 11 241 120 67 446 720 16 861 680 16 861 680 73 067 280 22 482 240 22 482 240
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN 17 805 452,00 0 17 805 452 26 162 000 8 356 548 8 356 548,00 28 778 200 10 972 748 10 972 748 31 394 400 13 588 948 13 588 948 34 010 600 16 205 148 16 205 148
REGION SÖRMLAND 50 519 880,00 16 688 000 67 207 880 56 133 200 5 613 320 0,00 61 746 520 11 226 640 0 67 359 840 16 839 960 151 960 72 973 160 22 453 280 5 765 280
REGION UPPSALA 17 435 306,00 12 488 000 29 923 306 76 742 600 59 307 294 46 819 294,00 84 416 860 66 981 554 54 493 554 92 091 120 74 655 814 62 167 814 99 765 380 82 330 074 69 842 074
REGION VÄRMLAND 49 444 380,00 11 500 000 60 944 380 54 938 200 5 493 820 0,00 60 432 020 10 987 640 0 65 925 840 16 481 460 4 981 460 71 419 660 21 975 280 10 475 280
REGION ÖREBRO LÄN 51 867 000,00 17 000 000 68 867 000 57 630 000 5 763 000 0,00 63 393 000 11 526 000 0 69 156 000 17 289 000 289 000 74 919 000 23 052 000 6 052 000
REGION GÄVLEBORG 12 084 730,00 24 300 000 36 384 730 57 476 400 45 391 670 21 091 670,00 63 224 040 51 139 310 26 839 310 68 971 680 56 886 950 32 586 950 74 719 320 62 634 590 38 334 590
REGION KRONOBERG 34 446 420,00 0 34 446 420 38 273 800 3 827 380 3 827 380,00 42 101 180 7 654 760 7 654 760 45 928 560 11 482 140 11 482 140 49 755 940 15 309 520 15 309 520
REGION NORRBOTTEN 10 405 465,00 9 700 000 20 105 465 50 018 600 39 613 135 29 913 135,00 55 020 460 44 614 995 34 914 995 60 022 320 49 616 855 39 916 855 65 024 180 54 618 715 44 918 715
REGION VÄSTERBOTTEN 48 627 720,00 0 48 627 720 54 030 800 5 403 080 5 403 080,00 59 433 880 10 806 160 10 806 160 64 836 960 16 209 240 16 209 240 70 240 040 21 612 320 21 612 320
REGION VÄSTMANLAND 47 106 540,00 10 088 000 57 194 540 52 340 600 5 234 060 0,00 57 574 660 10 468 120 380 120 62 808 720 15 702 180 5 614 180 68 042 780 20 936 240 10 848 240
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2020-08-31

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 66 Dnr 2020/856

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen 
kvartal 4/2019 och kvartal 1/2020

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.
För 4 kvartalet 2019 samt kvartal 1, 2020 finns 8 ej verkställda beslut att 
rapportera. 
Ärende 1 – pojke 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-04-11
Ärende 2 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-04-11
Ärende 3 – flicka
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-06-14
Ärende 4 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för avbrott i verkställighet: 2019-05-24
Ärende 5 - pojke
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2020-08-31

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för avbrott i verkställighet: 2019-08-01
Ärende 6 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-07-01
Ärende 7- pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2018-10-10
Ärende 8- pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för avbrott i verkställighet:2019-06-06

Beslutsunderlag
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-06-16, 
§ 116
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-06-15

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
MötesDatum.

BeslutsinstansNamn.

Justeras Utdrag bestyrks

§ Pnr. Dnr 2020/856

Rapportering av ej verkställda beslut IFO kvartal 4/2019 
och kvartal 1/2020

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.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-06-15

Individnämndens beslut

På de skäl som angetts av socialtjänsten beslutar individnämnden att
1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Socialchef, Ulrika Gärdsback
Avd-chef, Katja Vestling
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2020-09-07

Referens
Dnr 2020/856  

Sociala sektorn
OKÄND OKÄND, 80440
gunilla.andersson1@leksand.se

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4/2019 och 
kvartal 1/2020 – individ- och familjeomsorgen

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 § 6 f 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 4 kvartalet 2019 samt kvartal 1, 2020 finns 8 ej verkställda beslut att 
rapportera. 
Ärende 1 – pojke 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-04-11
Ärende 2 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-04-11
Ärende 3 – flicka
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-06-14
Ärende 4 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för avbrott i verkställighet: 2019-05-24
Ärende 5 - pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för avbrott i verkställighet: 2019-08-01
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Leksands kommun

Datum
2020-09-07 Referens

Dnr 2020/6
Sida
2(2)

Ärende 6 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-07-01
Ärende 7- pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2018-10-10
Ärende 8- pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för avbrott i verkställighet:2019-06-06

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1. Godkänna rapporteringen.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-06-15

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Socialchef, Ulrika Gärdsback
Avd-chef, Katja Vestling
Socialsekreterare, Gunilla Andersson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2020-08-31

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 67 Dnr 2020/857

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen - biståndshandläggningen kvartal 
1/2020

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 f 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 1 kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-06-30, 
§ 101
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-05-11

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2020-06-02

Individnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 101 Dnr 2020/857

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f § socialtjänstlagen av 
ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen – biståndshandläggningen kvartal 
1/2020

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 f 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 1 kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-05-11

Beslut
1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Socialchef, Ulrika Gärdsback
Avd-chef, Marie van Geffen Blomberg
Avd-chef, Niclas Knuts
Avd-chef, Katja Vestling
Systemansvarig, Anna-Maria Jerström
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2020-06-02

Individnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 101 Dnr 2020/8

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f § socialtjänstlagen av 
ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen – biståndshandläggningen kvartal 
1/2020

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 f 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 1 kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-05-11

Beslut
1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Socialchef, Ulrika Gärdsback
Avd-chef, Marie van Geffen Blomberg
Avd-chef, Niclas Knuts
Avd-chef, Katja Vestling
Systemansvarig, Anna-Maria Jerström
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