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Kommunstyrelsens ledamöter
Ersättare för kännedom

Kommunstyrelsen

Kommunhuset Plenisalen Måndagen den 31 augusti 2020 kl. 13.00

Information
På förmiddagen är det informationsmöte i kommunhusets plenisal. Vi 
kommer få information från ekonomiavdelningen med möjlighet till dialog 
kring budgetförutsättningarna. 
Av smittskyddsskäl ser vi gärna att icke tjänstgörande deltar vid 
sammanträdet  och informationsmötet på distans. Även ledamöter som så 
önskar kan delta på detta sätt. Separat länk kommer att skickas ut och kan 
användas för både informationsmötet och sammanträdet. 

Ärenden med förslag till beslut

1 Val av justerare

2 Kommundirektören informerar

3 Utskottsordförandena informerar

4 Återrapportering avseende hantering av fullmäktiges 
beslut om budget 2020-2022
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna rapporteringen
Underlag lämnas till sammanträdet.

2019/258

5 Coronaviruset och covid-19 - åtgärder och information 
om kommunens strategiska arbete
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

2020/324
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6 Granskning av säkerhetsarbete, beredskap för 
extraordinära händelser samt höjd beredskap
Förslag till beslut

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

revisionen, i enlighet med förslaget.
2. Översända yttrandet till kommunfullmäktige för kännedom.

2019/1058

7 Rapportering av krisledningsnämndens verksamhet
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.

2020/324

8 Ansökan om att nyttja borgenslöfte
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Den av kommunfullmäktige redan beviljade borgen på 8 000 

000 kronor får nyttjas som säkerhet för kredit om 8 000 000 kr 
som Leksands IF Ishockey ideell förening, org.nr. 883200-
2078, ska uppta i Leksands Sparbank. Borgensåtagandet är 
tidsbegränsat till 2025-12-31. Syftet med krediten stämmer 
överens med kriterierna för borgenslöftet som 
kommunfullmäktige tidigare har beslutat om (dnr 2018/39). 

2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna amorteringsfrihet på 
lånet i Leksands sparbank under september 2020 till 
september 2021. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att utse kommundirektör Göran 
Wigert att underteckna/firmateckna borgenshandlingarna samt 
godkännandet av tillfällig amorteringsfrihet.

2018/39

9 Rapportering av förslag på effektiviseringar inom den 
politiska organisationen
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.

2020/796

10 Svar på motion om ersättningar till förtroendevalda
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avslå motionen.

2019/1188
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11 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen 
kvartal 4/2019 och kvartal 1/2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.

2020/856

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.

2020/857

13 Anmälan av ordförandebeslut - Lokal lösning för skol- 
och elevresor
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslutet.

2020/922

14 Anmälan av ordförandebeslut - yttrande till Mark- och 
miljödomstolen
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslutet.

2013/1046

15 Anmälan av fattade delegationsbeslut
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas 

i protokoll och listor per den 17 augusti 2020.

2020/19

16 Kommunstyrelsens ordförande informerar

Ulrika Liljeberg (C)

Ordförande

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(3)

Sammanträdesdatum
2020-08-17

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 40 Dnr 2019/1058

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.

Sektorns/avdelningens 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. 
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Sammanträdesdatum
2020-08-17

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

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 
tyvärr har varit långtidssjukskriven och nu avslutat sin anställning. Under 
hösten kommer därför arbetet organiseras om och startas upp på nytt. 
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Sammanträdesdatum
2020-08-17

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

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
Tjänsteutlåtande, daterad 2020-07-20
Rapport – KPMGs granskning av säkerhetsarbetet Leksands kommun 
Undertecknat missiv – KPMGs granskning av säkerhetsarbetet Leksands 
kommun

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Översända yttrandet till Leksands kommuns revisorer.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Datum
2020-07-20

Referens
Dnr 2019/1058  

Verksamhetsstöd 
Maria Bond, 80110
maria.bond@leksand.se

Granskning av säkerhetsarbete Leksands kommun 

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. 
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• 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.   

19



 

 8 
© 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 

 

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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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.
 

36



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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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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2020-06-24
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Krisledningsnämnden
bjorn.arrias@leksand.se

Redovisning avseende krisledningsnämndens 
verksamhet, 2020-03-26 – 2020-06-17

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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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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§ 38 Dnr 2018/39

Ansökan om att nyttja borgenslöfte

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 26 november 2012, § 
108, att ge borgenslöfte till Leksands IF Ishockey Ideell förening om 
maximalt 8 miljoner kronor. Som motprestation lämnade Leksands IF LRF-
hallen (idag Weda skog arena) som säkerhet.
Leksands IF har efter borgenslöftet 2012 tagit lån och investerat i en ny 
betongplatta som förbättrat driftsekonomin och minskat energiåtgången i 
Tegera arena. Efter ansökan från Leksands IF beslutade kommunfullmäktige 
den 19 februari 2018, § 7, att bevilja ändrade villkor för tidigare lämnat 
borgenslöfte till Leksands IF Ishockey ideell förening om 8 miljoner kronor 
(KF 2012-11-26, § 108) till att avse åtgärder som förbättrar driftsekonomin 
avseende fastigheten Tegera arena genom minskade driftskostnader, lägre 
energiförbrukning, högre säkerhet, bättre arbetsmiljö och/eller minskad 
belastning på miljö och klimat. Borgenslöftet gäller till och med den 31 
december 2025. 
Kommunstyrelsen fattade borgensbeslut om 8 miljoner kronor den 7 juni 
2018 (§89) i enlighet med borgenslöftet. 
Den 3 juni 2020 inkom Leksand IF ishockey Ideell förening med en begäran 
om att återutnyttja beviljat borgenslöfte upp till 8 miljoner kronor. 
Nuvarande åtagande uppgår till ca 6,5 miljoner kronor. I enlighet med 
tidigare beslut ska ingen borgensavgift utgå. 
Den i förtid avslutade säsongen och det nya ekonomiska läget för föreningen 
till följd av Covid-19 samt kostnaderna för att återuppbygga Weda skog 
arena efter den anlagda branden har påverkat föreningens likviditet. 
Leksands Sparbank har därför beslutat att bevilja Leksands IF Ishockey 
ideell förening amorteringsfrihet under perioden september 2020 till 
september 2021. Bottenlånet i Swedbank påverkas inte utan kommer tills 
vidare amorteras i enlighet med beslutad plan. Så som borgengivare ska 
amorteringsfriheten godkännas av Leksands kommun.
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Sektorns/avdelningens bedömning
För att Leksands IF ska kunna ta lån utifrån lämnat borgenslöfte kräver 
banken ett förnyat borgensbeslut. Ett liknande beslut om att nyttja kommunal 
borgen togs av KS 2013-04-08, § 54, och KS 2018-06-07 § 89. Det aktuella 
förslaget till beslut här är i stort formulerat i enlighet med bankens förslag.  
Det aktuella beslutet kräver ingen särskild finansiering och får sägas vara en 
verkställighetsåtgärd i förhållande till det beslut om borgensåtagande som 
kommunfullmäktige redan beslutat om. 
Avdelningen bedömer att även att bankens beslut att bevilja 
amorteringsfrihet bör godkännas. Omständigheterna med branden i 
Drömmarnas arena och Weda skog arena där det så kallade åldersavdraget 
från försäkringen gör att föreningen får bekosta en stor del av 
återuppbyggnaden själv, i kombination med effekterna av Covid-19 har 
inneburit ändrade ekonomiska förutsättningar för föreningen. Uppbyggnaden 
av Weda kommer innebära en bättre driftsekonomi och minskade 
renoverings- och underhållskostnader på sikt. Amorteringsplanen, som 
sträcker sig fram till 2035, med höjda amorteringar kommande år är 
realistisk och avdelningen stödjer bankens bedömning. 
Sammantaget tryggar och säkrar detta beslut det hyresavtal som kommunen 
har för istid för elever, föreningar och allmänheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-07-20
Skrivelse från Leksands IF Ishockey, inkommen 2020-06-03
Amorteringsplan

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen

1. Den av kommunfullmäktige redan beviljade borgen på 8 000 000 kronor 
får nyttjas som säkerhet för kredit om 8 000 000 kr som Leksands IF 
Ishockey ideell förening, org.nr. 883200-2078, ska uppta i Leksands 
Sparbank. Borgensåtagandet är tidsbegränsat till 2025-12-31. Syftet med 
krediten stämmer överens med kriterierna för borgenslöftet som 
kommunfullmäktige tidigare har beslutat om, diarienummer 2018/39. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna amorteringsfrihet på lånet i 
Leksands sparbank under september 2020 till september 2021. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att utse kommundirektör Göran Wigert att 
underteckna/firmateckna borgenshandlingarna, samt godkännandet av 
tillfällig amorteringsfrihet.
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Sammanträdesdatum
2020-08-17

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Referens
Dnr 2018/39 2020.6484

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

Ansökan om ändring av tidigare beslut om kommunal 
borgen för Leksands IF - LIF

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 26 november 2012, § 
108, att ge borgenslöfte till Leksands IF Ishockey Ideell förening om 
maximalt 8 miljoner kronor. Som motprestation lämnade Leksands IF LRF-
hallen (idag Weda skog arena) som säkerhet.
Leksands IF har efter borgenslöftet 2012 tagit lån och investerat i en ny 
betongplatta som förbättrat driftsekonomin och minskat energiåtgången i 
Tegera arena. Efter ansökan från Leksands IF beslutade kommunfullmäktige 
den 19 februari 2018, § 7, att bevilja ändrade villkor för tidigare lämnat 
borgenslöfte till Leksands IF Ishockey ideell förening om 8 miljoner kronor 
(KF 2012-11-26, § 108) till att avse åtgärder som förbättrar driftsekonomin 
avseende fastigheten Tegera arena genom minskade driftskostnader, lägre 
energiförbrukning, högre säkerhet, bättre arbetsmiljö och/eller minskad 
belastning på miljö och klimat. Borgenslöftet gäller till och med den 31 
december 2025. 
Kommunstyrelsen fattade borgensbeslut om 8 miljoner kronor den 7 juni 
2018 (§89) i enlighet med borgenslöftet. 
Den 3 juni 2020 inkom Leksand IF ishockey Ideell förening med en begäran 
om att återutnyttja beviljat borgenslöfte upp till 8 miljoner kronor. 
Nuvarande åtagande uppgår till ca 6,5 miljoner kronor. I enlighet med 
tidigare beslut ska ingen borgensavgift utgå. 
Den i förtid avslutade säsongen och det nya ekonomiska läget för föreningen 
till följd av Covid-19 samt kostnaderna för att återuppbygga Weda skog 
arena efter den anlagda branden har påverkat föreningens likviditet. 
Leksands Sparbank har därför beslutat att bevilja Leksands IF Ishockey 
ideell förening amorteringsfrihet under perioden september 2020 till 
september 2021. Bottenlånet i Swedbank påverkas inte utan kommer tills 
vidare amorteras i enlighet med beslutad plan. Så som borgengivare ska 
amorteringsfriheten godkännas av Leksands kommun. 

Ekonomiavdelningens bedömning
För att Leksands IF ska kunna ta lån utifrån lämnat borgenslöfte kräver 
banken ett förnyat borgensbeslut. Ett liknande beslut om att nyttja kommunal 
borgen togs av KS 2013-04-08, § 54, och KS 2018-06-07 § 89. Det aktuella 
förslaget till beslut här är i stort formulerat i enlighet med bankens förslag.  
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Det aktuella beslutet kräver ingen särskild finansiering och får sägas vara en 
verkställighetsåtgärd i förhållande till det beslut om borgensåtagande som 
kommunfullmäktige redan beslutat om. 
Avdelningen bedömer att även att bankens beslut att bevilja 
amorteringsfrihet bör godkännas. Omständigheterna med branden i 
Drömmarnas arena och Weda skog arena där det så kallade åldersavdraget 
från försäkringen gör att föreningen får bekosta en stor del av 
återuppbyggnaden själv, i kombination med effekterna av Covid-19 har 
inneburit ändrade ekonomiska förutsättningar för föreningen. Uppbyggnaden 
av Weda kommer innebära en bättre driftsekonomi och minskade 
renoverings- och underhållskostnader på sikt. Amorteringsplanen, som 
sträcker sig fram till 2035, med höjda amorteringar kommande år är 
realistisk och avdelningen stödjer bankens bedömning. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Den av kommunfullmäktige redan beviljade borgen på 8 000 000 
kronor får nyttjas som säkerhet för kredit om 8 000 000 kr som 
Leksands IF Ishockey ideell förening, org.nr. 883200-2078, ska uppta 
i Leksands Sparbank. Borgensåtagandet är tidsbegränsat till 2025-12-
31. Syftet med krediten stämmer överens med kriterierna för 
borgenslöftet som kommunfullmäktige tidigare har beslutat om, 
diarienummer 2018/39. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna amorteringsfrihet på lånet i 
Leksands sparbank under september 2020 till september 2021. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att utse kommundirektör Göran Wigert att 
underteckna/firmateckna borgenshandlingarna, samt godkännandet 
av tillfällig amorteringsfrihet. 

Tjänsteutlåtande daterat 20 juli 2020
Skrivelse från Leksands IF Ishockey, inkommen 3 juni 2020
Amorteringsplan

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Leksands IF Ishockey
Ekonomiavdelningen
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Konfidentiell

BILAGA 3

Amorteringsplan för projektfinansiering  Ejendals Arena. Ursprunglig totalfinansiering 73.5 mkr

Månad år Amortering TOT (SEK) Amortering LSB (SEK) Amortering Swedbank (SEK) Låneskuld efter amortering SEK

jun-20 642 961 205 748 437 213 51 745 564
sep-20 437 213 0 437 213 51 308 351
dec-20 452 516 0 452 516 50 855 835
mar-21 452 516 0 452 516 50 403 319
jun-21 452 516 0 452 516 49 950 803
sep-21 737 595 285 079 452 516 49 213 208
dec-21 761 877 293 523 468 354 48 451 331
mar-22 761 877 293 523 468 354 47 689 454
jun-22 761 877 293 523 468 354 46 927 577
sep-22 761 877 293 523 468 354 46 165 700
dec-22 786 265 301 519 484 746 45 379 435
mar-23 786 265 301 519 484 746 44 593 170
jun-23 786 265 301 519 484 746 43 806 905
sep-23 712 861 228 115 484 746 43 094 044
dec-23 737 813 236 100 501 713 42 356 231
mar-24 737 813 236 100 501 713 41 618 418
jun-24 737 813 236 100 501 713 40 880 605
sep-24 737 813 236 100 501 713 40 142 792
dec-24 763 636 244 364 519 272 39 379 156
mar-25 763 636 244 364 519 272 38 615 520
jun-25 763 636 244 364 519 272 37 851 884
sep-25 763 636 244 364 519 272 37 088 248
dec-25 790 363 252 916 537 447 36 297 885
mar-26 790 363 252 916 537 447 35 507 522
jun-26 790 363 252 916 537 447 34 717 159
sep-26 790 363 252 916 537 447 33 926 796
dec-26 818 026 261 768 556 258 33 108 770
mar-27 818 026 261 768 556 258 32 290 744
jun-27 818 026 261 768 556 258 31 472 718
sep-27 818 026 261 768 556 258 30 654 692
dec-27 846 657 270 930 575 727 29 808 035
mar-28 846 657 270 930 575 727 28 961 378
jun-28 846 657 270 930 575 727 28 114 721
sep-28 846 657 270 930 575 727 27 268 064
dec-28 876 290 280 413 595 877 26 391 774
mar-29 876 290 280 413 595 877 25 515 484
jun-29 876 290 280 413 595 877 24 639 194
sep-29 876 290 280 413 595 877 23 762 904
dec-29 906 960 290 227 616 733 22 855 944
mar-30 906 960 290 227 616 733 21 948 984
jun-30 906 960 290 227 616 733 21 042 024
sep-30 906 960 290 227 616 733 20 135 064
dec-30 938 704 300 385 638 319 19 196 360
mar-31 938 704 300 385 638 319 18 257 656
jun-31 938 704 300 385 638 319 17 318 952
sep-31 938 704 300 385 638 319 16 380 248
dec-31 971 558 310 899 660 659 15 408 690
mar-32 971 558 310 899 660 659 14 437 132
jun-32 971 558 310 899 660 659 13 465 574
sep-32 971 558 310 899 660 659 12 494 016
dec-32 1 005 563 321 780 683 783 11 488 453
mar-33 1 005 563 321 780 683 783 10 482 890
jun-33 1 005 563 321 780 683 783 9 477 327
sep-33 1 005 563 321 780 683 783 8 471 764
dec-33 1 040 757 333 042 707 715 7 431 007
mar-34 1 040 757 333 042 707 715 6 390 250
jun-34 1 040 757 333 042 707 715 5 349 493
sep-34 1 040 757 333 042 707 715 4 308 736
dec-34 1 077 184 344 699 732 485 3 231 552
mar-35 1 077 184 344 699 732 485 2 154 368
jun-35 1 077 184 344 699 732 485 1 077 184
sep-35 1 077 184 344 699 732 485 0
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Leksands Idrottsförening Ishockey (Org. Nr 883200-2078) 
ansöker härmed om att nyttja kommunalt borgenslöfte 

Leksands IF Ishockey Ideell Förening, org.nr. 883200-2078, ansöker om att utnyttja kommunalt 
borgenslöfte om 8.000.000 kr som beslutades av kommunstyrelsen 2018-12-19 med 
diarienummer 2018/39. Leksands IF Ishockey ideell förening skall upptaga lån om 8.000.000 kr 
i Leksands Sparbank. Som säkerhet för lånet önskar föreningen att Leksands Kommun ställer 
en kommunal borgen om 8.000.000 kr, i linje med tidigare beslutat borgenslöfte.

Lånet skall användas till att tillgodose kraven inom områdena:

Miljö

Tillgänglighet

Klimat

Samtliga åtgärder stämmer överens med kriterierna för borgenslöftet med diarienummer       
2018/39.

Äskande

Leksands Kommun beviljar kommunal borgen om 8.000.000 kr som säkerhet för kredit om 
8.000.000 kr som Leksands IF Ishockey ideell förening, org.nr. 883200-2078, skall uppta i 
Leksands Sparbank. Borgensåtagandet är tidsbegränsat till 2025-12-31 och syftet med krediten 
stämmer överens med kriterierna för borgenslöftet som kommunfullmäktige tidigare har 
beslutat om, diarienummer 2018/39. Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunchef Göran 
Wigert att underteckna/firmateckna borgenshandlingarna samt att borgensavgift inte ska 
utgå.

Andreas Hedbom

VD

Leksands IF
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Kommunfullmäktiges presidium
kommun@leksand.se

Rapportering av 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. 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.
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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. 

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 

58



 Utredning effektivisering inom den politiska organisationen  
 2020-08-14 Sida 6(17)  
 

 

 

 
  

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. 
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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 
 

70



TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2020-08-11

Referens
Dnr 2019/1188  

Kommunfullmäktiges presidium

Svar på 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 

71



Leksands kommun

Datum
2020-08-11 Referens

Dnr 2019/1188
Sida
2(2)

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 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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Sammanträdesdatum
2020-06-16

Individnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 116 Dnr 2020/6

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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Datum
2020-06-15

Referens
Dnr 2020/6  

Individ- och familjeomsorgen
Gunilla Andersson, 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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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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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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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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Datum
2020-08-05

Referens
Dnr 2020/922  

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

Möjlighet till fjärr- och distansundervisning med 
anledning av pågående pandemi – grundskola och 
gymnasium

Beskrivning av ärendet
Inför skolstart, hösten 2020, har frågan om skolskjuts (grundskolan) och 
elevresor (gymnasiet) aktualiserats i samband med att Dalatrafik, utifrån 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av Corona-
pandemin, planerar för en maximal beläggning på 50 % inom 
kollektivtrafiken, dvs. resenärer ska hålla fysiskt avstånd genom att vartannat 
säte ska vara tomt. 

Formellt har kollektivtrafiknämnden inte beslutat om att införa restriktioner 
om maxantal om 50 % på sina bussar, men det är ett sannolikt utfall och 
kollektivtrafikförvaltningen arbetar redan utifrån detta i sin planering. 
Dalatrafik planerar för att sätta in extra bussar i möjligaste mån. Detta enligt 
uppgift vid samtal med Dalatrafik 2020-08-03.

I dagsläget vet vi inte hur länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
kommer att gälla. Det är möjligt att dessa kommer att gälla hela höstterminen 
och eventuellt längre än så. Sannolikt ökar trycket på det begränsade antalet 
platser som finns på bussarna ju närmare vintern vi kommer.

Även om Dalatrafik sätter in extra bussar är det stor risk att antalet platser inte 
kommer kunna täcka behovet vid den högtrafik som uppstår vid skoldagens 
start och slut. För Leksands del rör det sig om att dessa sammanfaller i både 
tid och rum. Leksands gymnasium och Sammilsdalskolan har båda samma 
starttid 8.00 och majoriteten av eleverna kommer att gå av vid samma 
hållplats. 

För gymnasiets del rör det sig om ca 230 elever som är beviljade elevresor. 
För Sammilsdalskolans del rör det sig om ca 70 elever åk F-6 samt ca 340 
elever åk 7-9 som har skolskjuts. Totalt sett rör det sig om ca 640 skol- och 
gymnasieelever som ska åka kollektivt till samma plats vid samma tidpunkt. I 
år rör det sig om fler elever än tidigare då Åkerös åk 7-9 från höstterminen 
2020 ska gå på Sammilsdalskolan.

Dalatrafik arbetar som tidigare nämnt med att möta behovet genom att sätta 
in extrabussar, men risken är stor för att det ändå kommer att uppstå problem 
vid högtrafik. 
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Leksands kommun behöver av den anledningen vidta förebyggande åtgärder 
för att om möjligt bidra till att minska trycket vid högtrafik och på så vis 
avlasta kollektivtrafiken.

Sektorns/avdelningens bedömning
Grundskolan (Sammilsdalskolan) ser i nuläget få eller inga möjligheter att 
lägga om schemat, t.ex. genom att förskjuta skoldagen för vissa årskurser. För 
gymnasiets del finns det möjlighet att kunna bidra till att lätta på trycket 
genom att låta klasser vissa dagar ha fjärr- eller distansundervisning, med stöd 
av 7 § förordning (2020:115). Förordningen möjliggör för huvudmannen själv 
att fatta detta beslut utifrån 11 b § ändringsförordningen (2020:732). I detta 
fall kan kommunen hänvisa till frågor som rör kollektivtrafiken, då det rör sig 
om att Dalatrafik följer en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Gällande grundskolan kan 7 § förordningen (2020:115) tillämpas om någon 
av punkterna under 2 § är uppfyllda. I detta fall kan kommunen luta sig mot 
punkt 4, då det ytterst rör sig om att Dalatrafik följer en rekommendation från 
Folkhälsomyndigheten, vilken får konsekvenser för skolområdet.

Leksands gymnasium och grundskolan behöver under rådande situation 
möjlighet att kunna besluta om att bedriva fjärr- och distansundervisning för 
en klass när förutsättningarna medger det. Det innebär att vid undervisning 
med praktiska inslag som t.ex. provtillfällen, idrott, laborationer och 
yrkesämneskurser kommer eleverna att ha fysisk undervisning på plats. 
Förhoppningsvis kan ändå en betydande andel av gymnasiets och högstadiets 
570 skolkortsberättigade elever vara hemma spridd över veckan.

Beslut
Leksands gymnasium samt grundskolan i Leksand får bedriva fjärr- och 
distansundervisning när förutsättningarna så medger det under läsåret 
2020/21. Verksamheten har ansvar för när detta kan vara lämpligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-03
Förordning (2020:732) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning 
på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss 
smitta

Ulrika Liljeberg (C)
Kommunstyrelsens ordförande

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Carin Fredlin, sektorchef utbildningssektorn
Marcus Zetterlund, rektor Leksands gymnasium
Annica Sandy Hedin, grundskolechef
Joel Johansson, trafiksamordnare
Anmäls som delegeringsbeslut till kommunstyrelsen
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Tjänsteutlåtande
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1(3)

Datum
2020-08-03

Referens
Dnr 2020/922  

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

Lokal lösning för skolskjuts- och elevresor

Beskrivning av ärendet
Inför skolstart, hösten 2020, har frågan om skolskjuts (grundskolan) och elev-
resor (gymnasiet) aktualiserats i samband med att Dalatrafik, utifrån Folk-
hälsomyndighetens rekommendationer med anledning av Corona-pandemin, 
planerar för en maximal beläggning på 50 % inom kollektivtrafiken, dvs. re-
senärer ska hålla fysiskt avstånd genom att vartannat säte ska vara tomt. 

Formellt har kollektivtrafiknämnden inte beslutat om att införa restriktioner 
om maxantal om 50 % på sina bussar, men det är ett sannolikt utfall och kol-
lektivtrafikförvaltningen arbetar redan utifrån detta i sin planering. Dalatrafik 
planerar för att sätta in extra bussar i möjligaste mån. Detta enligt uppgift vid 
samtal med Dalatrafik 2020-08-03.

I dagsläget vet vi inte hur länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
kommer att gälla. Det är möjligt att dessa kommer att gälla hela höstterminen 
och eventuellt längre än så. Sannolikt ökar trycket på det begränsade antalet 
platser som finns på bussarna ju närmare vintern vi kommer.

Även om Dalatrafik sätter in extra bussar är det stor risk att antalet platser in-
te kommer kunna täcka behovet vid den högtrafik som uppstår vid skoldagens 
start och slut. För Leksands del rör det sig om att dessa sammanfaller i både 
tid och rum. Leksands gymnasium och Sammilsdalskolan har båda samma 
starttid 8.00 och majoriteten av eleverna kommer att gå av vid samma håll-
plats. 

För gymnasiets del rör det sig om ca 230 elever som är beviljade elevresor. 
För Sammilsdalskolans del rör det sig om ca 70 elever åk F-6 samt ca 340 ele-
ver åk 7-9 som har skolskjuts. Totalt sett rör det sig om ca 640 skol- och gym-
nasieelever som ska åka kollektivt till samma plats vid samma tidpunkt. I år 
rör det sig om fler elever än tidigare då Åkerös åk 7-9 från höstterminen 2020 
ska gå på Sammilsdalskolan.

Dalatrafik arbetar som tidigare nämnt med att möta behovet genom att sätta in 
extrabussar, men risken är stor för att det ändå kommer att uppstå problem vid 
högtrafik. Leksands kommun behöver av den anledningen vidta förebyggan-
de åtgärder för att om möjligt bidra till att minska trycket vid högtrafik och på 
så vis avlasta kollektivtrafiken.
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Dnr 2020/922
Sida
2(3)

Sektorns/avdelningens bedömning
Grundskolan (Sammilsdalskolan) ser i nuläget få eller inga möjligheter att läg-
ga om schemat, t.ex. genom att förskjuta skoldagen för vissa årskurser. För 
gymnasiets del finns det möjlighet att kunna bidra till att lätta på trycket ge-
nom att låta klasser vissa dagar ha fjärr- eller distansundervisning, med stöd 
av 7 § förordning (2020:115). Förordningen möjliggör för huvudmannen själv 
att fatta detta beslut utifrån 11 b § ändringsförordningen (2020:732). I detta 
fall kan kommunen hänvisa till frågor som rör kollektivtrafiken, då det rör sig 
om att Dalatrafik följer en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Gällande grundskolan kan 7 § förordningen (2020:115) tillämpas om någon 
av punkterna under 2 § är uppfyllda. I detta fall kan kommunen luta sig mot 
punkt 4, då det ytterst rör sig om att Dalatrafik följer en rekommendation från 
Folkhälsomyndigheten, vilken får konsekvenser för skolområdet.

Leksands gymnasium och grundskolan behöver under rådande situation möj-
lighet att kunna besluta om att bedriva fjärr- och distansundervisning för en 
klass när förutsättningarna medger det. Det innebär att vid undervisning med 
praktiska inslag som t.ex. provtillfällen, idrott, laborationer och yrkesämnes-
kurser kommer eleverna att ha fysisk undervisning på plats. Förhoppningsvis 
kan ändå en betydande andel av gymnasiets och högstadiets 570 skolkortsbe-
rättigade elever vara hemma spridd över veckan.

Vidare behöver kommunen, i förebyggande syfte, kunna gå ut med en offici-
ell vädjan till kommunmedborgarna om att i möjligaste mån uppmana sina 
barn i grundskola och gymnasium att gå eller cykla till skolan, alternativt själ-
va skjutsa dem i samband med att man åker till jobbet. På motsvarande sätt 
behöver kommunen vädja till de som nyttjar kollektivtrafiken för arbetspend-
ling att gå eller cykla, alternativt själva köra eller samåka med andra om det 
är möjligt. 

Syftet med vädjan är att hela kommunen bidrar till att elever som inte har någ-
ra andra alternativ än att välja kollektivtrafik för att ta sig till skolan ska kun-
na erbjudas en plats.

Finansiering
Ärendet medför inte några ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut
1. Leksands gymnasium samt grundskolan i Leksand får bedriva fjärr- och 

distansundervisning när förutsättningarna så medger det under läsåret 
2020/21. Verksamheten har ansvar för när detta kan vara lämpligt.

Beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande 2020-08-03
Förordning (2020:732) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning 
på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss 
smitta
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Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Carin Fredlin, sektorchef utbildningssektorn
Marcus Zetterlund, rektor Leksands gymnasium
Annica Sandy Hedin, grundskolechef
Joel Johansson, trafiksamordnare
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From:
Sent:
To: Plan- och Kartavdelningen
Cc:
Subject: Överklagande Detaljplan Åkerö Brofäste

På uppdrag av n översänds bifogad fil. Handlingarna i original skickas 
med post idag.

APR Advokatpartner AB
Åsgatan 41, 791 71 Falun
Tel 023-280 70
Fax 023-280 74

Information om hur vi använder, behandlar och skyddar personuppgifter, vår rättsliga grund för 
användningen av 
personuppgifter samt om rättigheter och vem som kan kontaktas hos oss avseende detta finns på 
www.advokatpartner.se.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2020-08-17

Referens
Dnr 2020/19  

Kommunstyrelsen
Björn Arrias, 80080
bjorn.arrias@leksand.se

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet

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

Sektor samhällsutveckling

Sektorchef:

 Beslut om delvis avslag på begäran om utlämnande av allmän 
handling, 2020-06-26 dnr 2019/160

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare:

 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen juli 2020

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen juli 2020
Miljöchef och miljöinspektörer:

 Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen och miljöbalken juli 2020
Trafik

 Parkeringstillstånd juli 2020

 Trafik tillstånd blomlådor, dnr 2020/776

 Trafik - yttrande tillstånd om begagnande av offentlig
plats (A341.567/2020), Adnan Livs, dnr 2020/816

 Trafik - transportdispens bred transport, dnr 2020/815

 Trafik – yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala föreskrifter. Löptävling, halvmaraton '' öppet lopp'', 
Tällberg - A356.514/2020, dnr 2020/854

 Trafik - yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala föreskrifter. Posttrampet 2020, dnr 2020/778

  Trafik - yttrande transportdispens, dnr 2020/870
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 Trafik yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala föreskrifter. Byggställning. A363.422/2020, dnr 2020/861

 Trafik yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala föreskrifter. Walk of Pain motionslopp - A379.713/2020, 
dnr 2020/890 

Personalärenden
Personalärenden enligt lista 2020-06-01---2020-06-30
Personalärenden enligt lista 2020-07-01---2020-06-31

Sektor verksamhetsstöd
 Administrativ chef – Rättidsprövning vid överklagan av bygglov, 

2020-07-30-2020-07-31, dnr 2019/1365

Utskotten
 Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2020-07-02

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2020-08-17
Delegeringslistor och protokoll

Förslag till beslut
1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 

och listor per den 17 augusti 2020.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2020-08-17
Delegeringslistor och protokoll

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Administrativ service
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