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Datum

2020-11-26
Kommunstyrelsen
Björn Arrias

Kommunstyrelsens ledamöter
Ersättare för kännedom

Kommunstyrelsen

Kommunhuset Plenisalen Måndagen den 7 december 2020 kl. 13.00

Information
På förmiddagen är det informationsmöte mellan kl. 09.00 och 12.00 med 
temat bolagsinformation. Deltar gör
Anna Almlöf – VD för Leksand Vatten AB
Anders Eklund – VD för Leksandsbostäder AB
Jonas Rosén – VD för Visit Dalarna AB
De respektive verkställande direktörerna kommer bland annat att berätta om 
de utmaningar som finns i respektive bolags verksamhetsområde.
Av smittskyddsskäl ser vi gärna att såväl ledamöter som ersättare deltar vid 
både informationsmötet och sammanträdet på distans. Länk och närmare 
anvisningar skickas separat. 

 Ärenden med förslag till beslut

1 Val av justerare

2 Kommundirektören informerar

3 Utskottsordförandena informerar

4 Omorganisation för bemanningsenheten
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna slutrapporten och ställa oss bakom förslaget.
2. En skriftlig återrapport om hur omorganisationen har fungerat 

lämnas vid allmänna utskottets sammanträde den 17 maj 2021.

2020/994
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5 Storängen - bildande av statligt naturreservat
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till kommunekologen att föreslå Länsstyrelsen i 

Dalarna att på kommunens mark bilda statligt naturreservat 
för Storängen, Tällberg, i enlighet med förslaget.

2020/1186

6 Riktlinjer brukarråd
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta riktlinjer för brukarråd inom grundskola och förskola, i 

enlighet med förslaget.
2. Riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer för brukarråd.

2020/1329

7 Kravspecifikation LOV - Sociala sektorn
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna kravspecifikationen för att bli godkänd som 

utförare av hemtjänst enligt LOV, i enlighet med förslaget.
2. Kravspecifikationen börjar gälla från och med 2021-01-01 och 

ersätter tidigare LOV-bok/kravspecifikation, antagen av KS 
2018-09-24, § 116. 

2020/1347

8 Firmatecknare för Leksands kommun
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Utse följande personer att, två i förening, teckna kommunens 

firma.
− Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C),
− Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids, samt
− Sektorchef Maria Bond.

2. Firmatecknarna får teckna kommunens firma var för sig om 
det avser verkställighet av politiska beslut eller är av annars 
mindre vikt. 

3. Kommundirektören har rätt att vidaredelegera rätten att teckna 
kommunens firma i ärenden av administrativ och ekonomisk 
karaktär till statliga och kommunala myndigheter.

4. Beslutet enligt punkterna ovan gäller från den 1 januari 2021, 
då kommunstyrelsens beslut om firmatecknare, daterat 2019-
12-09, § 151, upphör att gälla.

2019/28
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9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen
kvartal 3/2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.

2020/856

10 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen - LSS kvartal 3/2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.

2020/1338

11 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen - ordinärt boende kvartal 3/2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.

2020/1339

12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen - särskilt boende kvartal 3/2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.

2020/1340

13 Anmälan av fattade delegationsbeslut
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna rapporteringen av delegationsbeslut förtecknade i

protokoll och listor per den 27 november 2020.

2020/19

14 Kommunstyrelsens ordförande informerar

Ulrika Liljeberg (C)

Ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2020-11-05

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 76 Dnr 2020/994

Omorganisation för bemanningsenheten

Beskrivning av ärendet
Förslaget att omorganisera bemanningsenheten lyftes av förvaltningen som 
en av åtgärderna för att få en budget i balans till budgetperioden 2020-2022 
(i den så kallade 63-punktslistan). I samband med kommunfullmäktiges 
beslut om budget 2020-2022 fick förvaltningen i uppdrag att utreda vidare 
hur den centrala bemanningsfunktionen bäst kan organiseras. 
Härmed lämnas en slutrapport på den utredningen. 

Sektorns bedömning
Se ”Slutrapport omorganisation bemanningsenheten” för förvaltningens 
fullständiga bedömning.
Den gemensamma uppfattningen inom förvaltningen är dock att varje sektor 
bör hantera bemanningsfrågor och vikarieanskaffning själva. Beslutet att 
centralisera bemanningen var helt rätt när det togs 2014 för att komma 
tillrätta med de arbetsrättsliga frågorna. Nu finns upparbetade rutiner och 
systemstöd för att säkerställa att det sköts korrekt. Däremot är bedömningen 
att vikarierna bör ha en tillhörighet till en verksamhet för att underlätta för 
planering, beslut, utförande och uppföljning. Det leder även till en känsla av 
delaktighet och är av vikt i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som 
är arbetsgivarens ansvar att säkerställa. Respektive sektor bedöms ha bättre 
förutsättningar att arbeta med medarbetarskapet på plats. 
Övergripande personalfrågor vad gäller rutiner, riktlinjer, interkontroll och 
uppföljning bör däremot fortsatt hanteras av HR-avdelningen. 
Omorganisationen föreslås genomföras vid årsskiftet 2020-2021.
Bedömningen från förvaltningen är att en besparing av en enhetschefstjänst 
inom sektor verksamhetsstöd är möjlig, att sjuklönekostnaderna för främst 
sociala sektorn bör minska över tid, att arbetsmiljön förbättras för vikarierna 
och att behovet av korttidsvikarier på sikt kommer att minska.   

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-16
Slutrapport bemanning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2020-11-05

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

Allmänna utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Godkänna slutrapporten och ställa oss bakom förslaget.
2. En skriftlig återrapport om hur omorganisationen har fungerat lämnas vid 

allmänna utskottets sammanträde den 17 maj 2021.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2020-10-16

Referens
Dnr 2020/994  

Verksamhetsstöd
Maria Bond, 0247-80110
maria.bond@leksand.se

Omorganisation för bemanningsenheten

Beskrivning av ärendet
Förslaget att omorganisera bemanningsenheten lyftes av förvaltningen som 
en av åtgärderna för att få en budget i balans till budgetperioden 2020-2022 
(i den så kallade 63-punktslistan). I samband med kommunfullmäktiges 
beslut om budget 2020-2022 fick förvaltningen i uppdrag att utreda vidare 
hur den centrala bemanningsfunktionen bäst kan organiseras. 
Härmed lämnas en slutrapport på den utredningen. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Se ”Slutrapport omorganisation bemanningsenheten” för förvaltningens 
fullständiga bedömning. Den gemensamma uppfattningen inom 
förvaltningen är dock att varje sektor bör hantera bemanningsfrågor och 
vikarieanskaffning själva. Beslutet att centralisera bemanningen var helt rätt 
när det togs 2014 för att komma tillrätta med de arbetsrättsliga frågorna. Nu 
finns upparbetade rutiner och systemstöd för att säkerställa att det sköts 
korrekt. Däremot är bedömningen att vikarierna bör ha en tillhörighet till en 
verksamhet för att underlätta för planering, beslut, utförande och 
uppföljning. Det leder även till en känsla av delaktighet och är av vikt i den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön som är arbetsgivarens ansvar att 
säkerställa. Respektive sektor bedöms ha bättre förutsättningar att arbeta 
med medarbetarskapet på plats. 
Övergripande personalfrågor vad gäller rutiner, riktlinjer, interkontroll och 
uppföljning bör däremot fortsatt hanteras av HR-avdelningen. 
Omorganisationen föreslås genomföras vid årsskiftet 2020-2021.
Bedömningen från förvaltningen är att en besparing av en enhetschefstjänst 
inom sektor verksamhetsstöd är möjlig, att sjuklönekostnaderna för främst 
sociala sektorn bör minska över tid, att arbetsmiljön förbättras för vikarierna 
och att behovet av korttidsvikarier på sikt kommer att minska.   

Samverkan med fackliga organisationer
Samverkan med berörda fackliga organisationer har skett. Ingen erinran. 

Förslag till beslut
1. Godkänna slutrapporten och ställa oss bakom förslaget.
2. En skriftlig återrapport om hur omorganisationen har fungerat lämnas vid 

allmänna utskottets sammanträde den 17 maj 2021.
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Leksands kommun

Datum
2020-10-16 Referens

Dnr 2020/994
Sida
2(2)

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-16
Slutrapport bemanning

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Maria Bond, sektorchef Verksamhetsstöd
Ulrika Gärdsback, Socialchef
Carin Fredlin, Utbildningschef
Hanna Trädgårdh Oscarsson, HR-chef
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2020-10-16

Slutrapport omorganisation 
bemanningsenheten
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Inledning
Förslaget att omorganisera bemanningsenheten lyftes av förvaltningen som en av åtgärderna för att 
få en budget i balans till budgetperioden 2020-2022 (i den så kallade 63-punktslistan). I samband 
med kommunfullmäktiges beslut om budget 2020-2022 fick förvaltningen i uppdrag att utreda vidare 
hur den centrala bemanningsfunktionen bäst kan organiseras. 

Denna rapport sammanfattar den utredningen. 

Bakgrund
Förvaltningen har ständigt behov av ett stort antal vikarier, framförallt inom den sociala sektorn. När 
den centrala bemanningsenheten skapades 2014 var det framförallt för att komma tillrätta med 
arbetsrättsliga frågor som LAS, övertider och anställningsavtal. Man ville också att alla vikarier skulle 
hanteras lika oavsett var i organisationen man jobbade. 

Även om den centrala bemanningsenhetens uppdrag är att tillsätta akuta vikariebehov och kortare 
vikariat upp till två veckor, så arbetar majoriteten av vikarierna som är anmälda till vikarieenheten 
under längre perioder. Dock inte på samma ställe. De är i allra högsta grad en del av organisationen 
och är självklart en del av kommunens varumärke. Det är både viktigt att de tas emot på ett bra sätt 
när de kommer ut på en ny arbetsplats och att de agerar som en ambassadör för kommunen. 

Till bemanningsenheten hör även fast anställd personal i pool vilka rangeras till verksamheter utifrån 
behov, såväl till kortare som längre vikariat. Främst till verksamheter inom sociala sektorn, men även 
till skola, förskola och kost. 

Vikarietillsättning bedrivs i samarbete med övriga sektorer och hör organisatoriskt till HR-avdelningen 
inom sektor verksamhetsstöd. 

Under åren som bemanningsenheten bedrivits centralt har digitalt stöd för tillsättning av vikarier 
implementerats. Idag finns information gällande vikarier och deras tillgänglighet i 
vikariehanteringssystemet Winlas, vilket innebär att den informationen är synbar för alla 
verksamheter.

Arbetsmiljöansvaret för vikarier och poolmedarbetare ligger idag på enhetschefen för 
bemanningsenheten, vilket uppgår till cirka 500 vikarier med olika tjänstgöringsgrad samt 19 
medarbetare i poolen. 

Det har varit och är fortsatt en relativt hög korttidssjukfrånvaro bland vikarierna. Det räcker idag att 
skicka ett sms när man är sjuk, och då betalas (efter karensdag) både sjukersättning till ordinarie 
personal och vikarien som skulle ha jobbat, samt lön för nästa vikarie som rings in. Erfarenheterna 
från att rangera om personal under pandemin har också visat att man gärna vill jobba inom liknande 
verksamhet, och att incitamentet till att ta ett vikariat inom en verksamhet man tidigare inte arbetat 
inom är låg, vilket även det är en orsak till korttidssjukskrivning. Du kommer inte på det passet som 
bokas, men du får i alla fall sjukersättning. När en fast anställd medarbetare är sjukskriven är rutinen 
att ansvarig chef ringer upp inom tre dagar för att se hur du mår. Detta är inte genomförbart idag när 
det gäller korttidsvikarier eftersom ansvaret för dessa cirka 500 vikarier ligger på enhetschefen för lön 
och bemanning och sjukskrivningstalen för korttidsvikarier har varit runt 10-14 procent.

Trenden bland andra kommuner i landet är att bemanningsorganisationer både centraliseras och 
decentraliseras. De som centraliserar är oftast i den fas Leksands kommun befann sig i när den 
centrala bemanningsenheten skapades här. De som senare väljer att decentralisera gör det oftast för 
att få en mer effektiv och verksamhetsnära vikarietillsättning och för att spara pengar.

Åtgärder som utretts vidare
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Under åren som den centrala bemanningsenheten har funnits har man kommit tillrätta med många av 
de arbetsrättsliga områdena som inte fungerade tillräckligt väl tidigare. Nya arbetssätt och rutiner har 
arbetats fram och systemstöd har implementerats.

I slutet på 2019 tillsattes en styrgrupp med berörda sektorchefer, avdelningschefer i verksamheterna 
och HR-chefen, samt en arbetsgrupp för att utreda bemanningsenheten vidare. Uppdraget var främst 
att se över riktlinjer för verksamheten, hur personal kunde omfördelas för att möjliggöra helgöppet, 
vilka möjligheter som fanns att införa tidsregistrering och utökning av pooler för att använda vid 
långtidsfrånvaro och vakanser i verksamheterna. I uppdraget ingick även att se över en 
omorganisation av nuvarande bemanning för att effektivisera tillsättningen av vikarier.

Under våren 2020 arbetade förvaltningen intensivt i krisorganisation med anledning av pågående 
pandemi och hanterade frågor gällande bemanning och personalrangering till prioriterade 
verksamheter, främst till sociala sektorn. Behovet av snabb rangering fanns då sjukdomsbortfall och 
personalbrist var en följd av pandemin. 

En del av de åtgärder som infördes under sommaren var till exempel helgöppet och utökad pool. 
Helgöppet infördes framförallt för att säkerställa att vikariebehovet i verksamheterna kunde hanteras 
skyndsamt under semesterperioden och som en förebyggande åtgärd för ett eventuellt stort Covid-19-
utbrott. Detta var en god beredskap även om den inte nyttjades tillräckligt för att permanenta 
arbetssättet. Poolen utökades också och användes till del som ett ”Corona-team” för att arbeta där 
belastningen var som störst. 

Förslag på omorganisation

Under utredningen av hur bemanningen ska organiseras och under pandemin har det framkommit 
såväl fördelar som nackdelar med en centraliserad bemanning. I stort fungerar vikarietillsättning väl. 
Dock bedöms verksamheterna lättare kunna planera och säkerställa personaltillgången om detta görs 
med medarbetare som de känner till och som känner en tillhörighet till den verksamhet de ska arbeta 
inom. Förhoppningen är att detta bidrar till en större känsla av delaktighet, ökad trivsel och minskad 
sjukfrånvaro. Kanske till och med till att fler utbildar sig och stannar kvar i yrket på längre sikt, och på 
så sätt blir en naturlig del av vår kompetensförsörjning. Verksamheterna får också eget ansvar för 
sjukrutiner, medarbetarsamtal (med korttidsvikarier som har arbetat en längre tid hos kommunen), för 
deras arbetsmiljö och att vikarierna får ta del av information på arbetsplatsen som de behöver för att 
göra ett bra jobb. Varje sektor och verksamhet har bättre förutsättningar att arbeta med 
medarbetarskapet på plats, och kan säkerställa den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det är 
viktigt att även korttidsvikarierna blir en del av detta, och det är svårt att få till så länge de tillhör en 
annan sektor. Beslutsvägarna kortas och riktlinjer och rutiner kan enklare anpassas till varje 
verksamhet. Poolerna kan nyttjas med ett verksamhetsnära perspektiv och erfarenheten har visat att 
det är enklare för medarbetare att vara flexibla om det är inom begränsade områden då känslan av 
tillhörighet stärks. 

Bemanningssamordnarna som idag tillhör bemanningsenheten flyttas som en grupp till sociala 
sektorn. Tillsammans med befintliga assistenter fortsätter de i stort att arbeta som de gör idag. Drygt 
80 % av alla vikarietillsättningar som görs är till sociala sektorn. Vikarietillsättningen för skola, förskola 
och kost säkerställs genom att rutiner och arbetssätt förs över till befintlig personal i de 
verksamheterna. Risk- och konsekvensanalyser för detta är påbörjat och bedömningen är att det 
kommer fungera väl. 

Den centrala bemanningsenheten har även ansvarat för att rekrytera sommarvikarier till sociala 
sektorn. Det kommer fortsätta att fungera ungefär på samma sätt som idag. Det finns ett väl 
fungerande upparbetat arbetssätt idag kring rekrytering av sommarvikarier som överförs till sociala 
sektorn, där bemannarna fortsätter göra det de gjort tidigare. HR finns med som stöd och digitala 
ansökningsförfaranden finns redan på plats.
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Även poolmedarbetarna flyttas som grupp till sociala sektorn (17 stycken) och utbildningssektorn (2 
stycken), vilket är den tillhörighet de har idag. Deras uppdrag kommer inte förändras nämnvärt från 
hur det fungerar idag. 

En farhåga som lyfts är enhetschefernas arbetssituation och hur de ska hinna med att ansvara även 
för vikarietillsättningen. Bedömningen är att med stöd av befintliga bemanningssamordnare och 
assistenter kommer belastningen inte att förändras så mycket för dem. Det är inte personal på 
”golvet” eller enhetschefer som i första hand ska se till att det rings in vikarier när man på morgonen 
ser att man har behov av det. 

När det gäller enhetschefernas möjlighet att även hantera arbetsmiljöansvar och sjukrutiner för 
korttidsvikarier så ser sektor verksamhetsstöd samtidigt över chefernas totala ansvar och hur de kan 
lyfta av cheferna andra arbetsuppgifter som inte har med personal eller kärnverksamhet att göra. Det 
handlar bland annat om arbetsuppgifter som rör lokaler såsom lås, larm och brand, men även stöd för 
rekrytering och avslut. Sektorn ser till exempel över hur automatiserade arbetsflöden kan skapas för 
när en medarbetare börjar sin anställning eller om de väljer att gå vidare. 

En av anledningarna till att den centrala bemanningsenheten skapades var at komma tillrätta med de 
arbetsrättsliga frågorna. Detta har framförallt säkerställts genom bemanningssystemet Winlas, vilket 
är det system som också kommer fortsätta användas till största del. Kompetensen för att drifta och 
utveckla systemet finns kvar i den nya organisationen eftersom bemanningssamordnarna som gör 
detta idag fortsätter göra det arbetet. Fler kan dock behöva läras upp för att minska sårbarheten och 
för att nyttja systemet inom fler verksamheter. 

När det gäller heltid som norm inom Kommunals avtalsområde ser förvaltningen över hur den frågan 
kan lösas utan att kostnaderna skenar iväg. Vi kan redan idag erbjuda alla heltid genom att man 
lägger sig tillgänglig den tid som inte är schemalagd. Om vi kan ha ett mer verksamhetsnära 
perspektiv på frågan och tillgängligheten bara gäller ett fåtal arbetsställen du roterar mellan, är 
uppfattningen att fler kommer tycka det är ett bra alternativ. Erfarenheterna från arbetet under 
pandemin visar samma sak, då många uttryckt att man gärna skulle lägga sig tillgänglig om man visse 
att det bara innebar att man får extra tid där man redan känner sig hemma. Det borde på sikt även 
innebära att behovet av korttidsvikarier minskar. 

De övergripande frågorna kring arbetsrätt och hantering av vikarier kommer även fortsättningsvis 
hanteras centralt av HR-avdelningen. Det främst för att säkerställa ett övergripande 
arbetsgivarperspektiv på de arbetsrättsliga frågorna och att alla vikarier ges liknande förutsättningar. 
Det handlar bland annat om lagar och regler kring arbetsrätten, men även att förvaltningen följer 
gällande avtal för lön och ersättningar utifrån kommunens lönestruktur. HR-avdelningen ansvarar 
även för att utveckla digitalt stöd som exempelvis digitala system för signering av anställningsavtal 
och övergripande rekryteringsstöd. 

Pågående arbete hösten 2020

En hel del förberedande arbete pågår för att kunna genomföra en eventuell omorganisation vid 
årsskiftet 2020-2021.

Den övergripande omorganisationen som innebär att bemanningssamordnare och poolmedarbetare 
flyttar ut i verksamheten är förhandlad på Cesam den 24 september. Inget av de fackliga 
organisationerna hade något att invända mot förslaget. Däremot fanns en del positiva kommentarer 
till förändringen där man främst såg fördelar med att vikarierna får en närmare tillhörighet till den 
verksamhet de arbetar i. 

Flera risk- och konsekvensanalyser är gjorda eller påbörjade. Både på övergripande nivå och för 
respektive verksamhet. Medverkar i dessa gör chefer, medarbetare och fackliga representanter. Den 
allvarligaste risken som hittills har identifierats är om man inte i den nya organisationen skulle 
fortsätta med de inarbetade och väl fungerande arbetssätt och rutiner som tillsammans arbetats fram 
under åren som den centrala bemanningsenheten har funnits. För att säkerställa att den 
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kompetensöverföringen görs har ett antal arbetsgrupper startats upp med deltagare från både 
nuvarande centrala bemanningsenhet och från de verksamheter som ska ta emot. Det har också 
framkommit en del oro och frågor kring hur den nya organisationen ska se ut i detalj. Förändringar 
skapar ofta oro och det har det gjort även här. Det krävs därför mycket information och många möten 
för att trygga medarbetarna och skapa delaktighet. 

Sammanfattning

Den gemensamma uppfattningen inom förvaltningen är att varje sektor bör hantera bemanningsfrågor 
och vikarieanskaffning själva. Beslutet att centralisera bemanningen var helt rätt när det togs 2014 för 
att komma tillrätta med de arbetsrättsliga frågorna. Nu finns upparbetade rutiner och systemstöd för 
att säkerställa att det sköts korrekt. Däremot är bedömningen att vikarierna bör ha en tillhörighet till 
en verksamhet för att underlätta för planering, beslut, utförande och uppföljning. Det leder även till 
en känsla av delaktighet och är av vikt i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som är 
arbetsgivarens ansvar att säkerställa. Respektive sektor bedöms ha bättre förutsättningar att arbeta 
med medarbetarskapet på plats. 

Övergripande personalfrågor vad gäller rutiner, riktlinjer, internkontroll och uppföljning bör däremot 
fortsatt hanteras av HR-avdelningen. 

Omorganisationen föreslås genomföras vid årsskiftet 2020-2021. Bedömningen från förvaltningen är 
att en besparing av en enhetschefstjänst inom sektor verksamhetsstöd är möjlig, att 
sjuklönekostnaderna för främst sociala sektorn bör minska över tid, att arbetsmiljön förbättras för 
vikarierna och att behovet av korttidsvikarier på sikt kommer att minska.   
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§ 103 Dnr 2020/1186

Storängen - bildande av statligt naturreservat

Beskrivning av ärendet
2004 restaurerades Storängen och en närboende hästhållare skötte om ängen 
i 10 år. Kommunen fick tillbaka ansvaret för skötseln av Storängen 2015. De 
senaste åren har ängen slagits med lie och höet har med hjälp av olika bönder 
balats och plastats in för att sedan bli foder åt djuren vid Limsjön. Ängen är i 
gott skick och betraktas som en av länets mest värdefulla slåtterängar. Dock 
räcker inte de EU-finansierade miljöstöden på långa vägar för att täcka 
kostnaderna för årlig skötsel. Det är en stor arbetsbörda för 
kommunekologen att årligen se till att allt fungerar. Vidare är det en stor 
osäkerhet i långsiktigheten för uppsamlingen/balningen av hö då de moderna 
maskiner bönderna i närheten brukar inte passar på en gammal hackslog. För 
att långsiktigt säkra ängens skötsel vore statlig reservatsbildning och 
förvaltning en bra lösning. 

Storängen i Tällberg är en större gammal slåtteräng varav kommunen äger 
och sköter en del som slåtteräng. 2004 inleddes ett restaureringsprojekt med 
stöd av LONA-medel och sedan dess har olika åtgärder som 
gärdsgårdstängning och skyltning utförts – även det med stöd av LONA-
medel. EU-medel för att sköta ängen som lieslåtteräng söktes och beviljades. 
Från och med 2005 har ängen hävdats med traditionell slåtter. Fram t o m 
2014 var det en hästägare som bor intill området som skötte om ängen enligt 
de regler som gäller för att få miljöstöd. Inför 2015 var det dags för en ny 
period i EUs miljöstöd och brukaren valde då att kliva av sitt uppdrag tyvärr. 
Efter det har kommunen övertagit miljöstöden och skött om ängen. 
Ängen är 2 ha stor och gammal sk hackslog, vilket betyder att det är ojämnt 
och stenigt och inte går att slå med traktor och slåtterbalk. Skötseln har sedan 
kommunen övertog ansvaret 2015 genomgått förändringar. Första året slogs 
den med motormanuell slåtterbalk och gräset kördes bort i containers – 
vilket blev dyrt och kändes allmänt miljövidrigt. Sedan 2016 har slåttern 
övergått till manuell lieslåtter, vilket visat sig mer kostnadseffektivt och med 
ett mycket bättre resultat. Dock har det varit ett bekymmer att finna 
lösningar för hur gräset ska omhändertas och transporteras från platsen. 2016 
testades att hässja höet för att sedan skänka det till någon djurhållare, men 
det fungerade dåligt. I samarbete med naturbruksgymnasiet i Rättvik 
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provades traktor och balmaskin 2017, det fungerade bra men sedan har det 
av olika anledningar varit bekymmer att finna en lösning inför varje slåtter. 
Modern utrustningen är anpassad för åkermark och inte denna ojämna 
slåttermark. Inför nästa säsong är det återigen oklart om det finns någon 
lösning. 

Då EU-stöden inte täckt mer än en fjärdedel av kostnaden har vi sökt hjälp 
och stöd från länsstyrelsen som vissa år kunnat bidra till de fördyrande 
omständigheter som blivit med denna speciella höhantering.
Sammantaget har det gått med ett nödrop både vad det gäller korrekt skötsel 
och ekonomi.

Inför slåtter 2016 kontaktades länsstyrelsens naturvårdsenhet som gjorde 
fältbesök. Det konstaterades då att ängen hade mycket höga naturvärden och 
är bland de mer artrika och värdefulla i länet. Fynd av särskilt värdefulla 
arter av svampar är anledningen till att länsstyrelsen några år kunnat hjälpa 
kommunen med viss finansiering. Länsstyrelsen föreslog i samband med 
denna naturreservatsbildning vilket kommunen såg som en bra idé. Dock var 
det ett hinder att kommunen satt fast i miljöstödet för ängen. Nu är 
åtagandeperioden slut och det är möjligt att överföra bidragen till 
länsstyrelsen. 

Sektorns/avdelningens bedömning
För att säkra långsiktigt hållbar skötsel av Storängen, en av Dalarnas finaste 
slåtterängar vore det mycket positivt om länsstyrelsen bildar statligt 
naturreservat och därmed övertar finansiering och skötseln av ängen. Det har 
under de senaste åren varit en stor belastning ekonomiskt och arbetsmässigt 
för naturenheten att ro iland åtgärderna. 

Finansiering
Kommunen/naturenheten har varje år gått med minus för skötseln av ängen 
trots stor tidsåtgång för praktiskt arbete.
Kostnader för ängens skötsel har de senaste åren hamnat på ca 100 000 kr 
och EU-stöden ger en intäkt av ca 25 000 kr. Vi har vissa år kunnat få stöd 
med 50 000 kr från länsstyrelsen för de extrakostnader som blivit för särskild 
höhantering. Detta är inte långsiktigt hållbart och måste få en lösning. 

Utskottet för samhällsutvecklings förslag till beslut i 
kommunstyrelsen

1. Uppdra till kommunekologen att föreslå länsstyrelsen Dalarna att 
bilda statligt naturreservat för Storängen i Tällberg, på kommunens 
mark.
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Beslutet skickas till
Kommunekolog Åsa Rydell
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Datum Diarienr
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Åsa Rydell
0247-80229

Förslag till bildande av statligt naturreservat

Sammanfattning
2004 restaurerades Storängen och en närboende hästhållare skötte om ängen i 
10 år. Kommunen fick tillbaka ansvaret för skötseln av Storängen 2015. De 
senaste åren har ängen slagits med lie och höet har med hjälp av olika bönder 
balats och plastats in för att sedan bli foder åt djuren vid Limsjön. Ängen är i 
gott skick och betraktas som en av länets mest värdefulla slåtterängar. Dock 
räcker inte de EU-finansierade miljöstöden på långa vägar för att täcka 
kostnaderna för årlig skötsel. Det är en stor arbetsbörda för kommunekologen 
att årligen se till att allt fungerar. Vidare är det en stor osäkerhet i 
långsiktigheten för uppsamlingen/balningen av hö då de moderna maskiner 
bönderna i närheten brukar inte passar på en gammal hackslog. För att 
långsiktigt säkra ängens skötsel vore statlig reservatsbildning och förvaltning 
en bra lösning. 

Beskrivning av ärendet
Storängen i Tällberg är en större gammal slåtteräng varav kommunen äger och 
sköter en del som slåtteräng. 2004 inleddes ett restaureringsprojekt med stöd av 
LONA-medel och sedan dess har olika åtgärder som gärdsgårdstängning och 
skyltning utförts – även det med stöd av LONA-medel. EU-medel för att sköta 
ängen som lieslåtteräng söktes och beviljades. Från och med 2005 har ängen 
hävdats med traditionell slåtter. Fram t o m 2014 var det en hästägare som bor 
intill området som skötte om ängen enligt de regler som gäller för att få 
miljöstöd. Inför 2015 var det dags för en ny period i EUs miljöstöd och 
brukaren valde då att kliva av sitt uppdrag tyvärr. Efter det har kommunen 
övertagit miljöstöden och skött om ängen. 
Ängen är 2 ha stor och gammal sk hackslog, vilket betyder att det är ojämnt 
och stenigt och inte går att slå med traktor och slåtterbalk. Skötseln har sedan 
kommunen övertog ansvaret 2015 genomgått förändringar. Första året slogs 
den med motormanuell slåtterbalk och gräset kördes bort i containers – vilket 
blev dyrt och kändes allmänt miljövidrigt. Sedan 2016 har slåttern övergått till 
manuell lieslåtter, vilket visat sig mer kostnadseffektivt och med ett mycket 
bättre resultat. Dock har det varit ett bekymmer att finna lösningar för hur 
gräset ska omhändertas och transporteras från platsen. 2016 testades att hässja 
höet för att sedan skänka det till någon djurhållare, men det fungerade dåligt. I 
samarbete med naturbruksgymnasiet i Rättvik provades traktor och balmaskin 
2017, det fungerade bra men sedan har det av olika anledningar varit 
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Datum Diarienr
2020-09

bekymmer att finna en lösning inför varje slåtter. Modern utrustningen är 
anpassad för åkermark och inte denna ojämna slåttermark. Inför nästa säsong är 
det återigen oklart om det finns någon lösning. 
Då EU-stöden inte täckt mer än en fjärdedel av kostnaden har vi sökt hjälp och 
stöd från länsstyrelsen som vissa år kunnat bidra till de fördyrande 
omständigheter som blivit med denna speciella höhantering.
Sammantaget har det gått med ett nödrop både vad det gäller korrekt skötsel 
och ekonomi.

Inför slåtter 2016 kontaktades länsstyrelsens naturvårdsenhet som gjorde 
fältbesök. Det konstaterades då att ängen hade mycket höga naturvärden och är 
bland de mer artrika och värdefulla i länet. Fynd av särskilt värdefulla arter av 
svampar är anledningen till att länsstyrelsen några år kunnat hjälpa kommunen 
med viss finansiering. Länsstyrelsen föreslog i samband med detta 
naturreservatsbildning vilket kommunen såg som en bra idé. Dock var det ett 
hinder att kommunen satt fast i miljöstödet för ängen. Nu är åtagandeperioden 
slut och det är möjligt att överföra bidragen till länsstyrelsen. 

Avdelningens bedömning
För att säkra långsiktigt hållbar skötsel av Storängen, en av Dalarnas finaste 
slåtterängar vore det mycket positivt om länsstyrelsen bildar statligt 
naturreservat och därmed övertar finansiering och skötseln av ängen. Det har 
under de senaste åren varit en stor belastning ekonomiskt och arbetsmässigt för 
naturenheten att ro iland åtgärderna. 

Ekonomi
Kommunen/naturenheten har varje år gått med minus för skötseln av ängen 
trots stor tidsåtgång för praktiskt arbete.
Kostnader för ängens skötsel har de senaste åren hamnat på ca 100 000 kr och 
EU-stöden ger en intäkt av ca 25.000 kr. Vi har vissa år kunnat få stöd med 
50 000 kr från länsstyrelsen för de extrakostnader som blivit för särskild 
höhantering. 
Detta är inte långsiktigt hållbart och måste få en lösning. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Uppdra till kommunekologen att föreslå länsstyrelsen Dalarna att bilda 

statligt naturreservat för Storängen i Tällberg, på kommunens mark.

Åsa Rydell
Kommunekolog

17



18



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2020-11-16

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 61 Dnr 2020/1329

Riktlinjer brukarråd

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till riktlinjer för brukarråd har tagits fram.
Skollagens 4 kap. handlar om kvalitet och inflytande, där man framhåller 
både barn och elevers samt vårdnadshavares inflytande. 
Syftet med brukarråd i förskola och skola är att öka delaktighet och 
inflytande för elever och föräldrar. Utskottet lärande och stöd vill att det ska 
finnas brukarråd i våra verksamheter. Ett brukarråd måste följa den 
lagstiftning som gäller i förskola och skola, samt följa kommunala regelverk 
och policys. Brukarrådet är en resurs för skolutveckling.

Förslaget är en revidering av de antagna riktlinjerna daterade 2017-01-30 
och följande förändringar/tillägg har gjorts:
- Benämning förskolechef/rektor är ändrat till rektor.
- Enheterna avgör själva när behov finns att ha möten gemensamt med 
grundskola och förskola. 
- Det gemensamma, stora, brukarrådet där förskola och skola träffar samtliga 
föräldrarepresentanter, en gång per år, är borttaget. 
- Antal möten föreslås vara minst två per läsår, tidigare minst tre per läsår.
- Respektive enhet avgör formen för mötena samt att de kan vara digitala 
eller på plats.
- Beslut om politiska representanter ska tas på utskottets första höstmöte.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för brukarråd, daterat 2020-10-23
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-11-03

Deltar inte i beslutet
I nedanstående beslut deltar inte Yvonne Ineteg (V)

Utskottets beslut
1. Föreslå kommunstyrelsen anta Riktlinjer för brukarråd inom 

grundskola och förskola daterat 2020-10-23. 
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Beslutet skickas till
Utbildningschef Carin Fredlin
Förskolerektorer
Grundskolerektorer
Avdelningschef förskolan Lena Nordlund
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin
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Datum
2020-11-03

Referens
Dnr 2020/1329  

Utbildningssektorn
Carin Fredlin, 80166
carin.fredlin@leksand.se

Riktlinjer brukarråd 

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till riktlinjer för brukarråd har tagits fram.
Skollagens 4 kap. handlar om kvalitet och inflytande, där man framhåller 
både barn och elevers samt vårdnadshavares inflytande. 
Syftet med brukarråd i förskola och skola är att öka delaktighet och 
inflytande för elever och föräldrar. Utskottet lärande och stöd vill att det ska 
finnas brukarråd i våra verksamheter. Ett brukarråd måste följa den 
lagstiftning som gäller i förskola och skola, samt följa kommunala regelverk 
och policys. Brukarrådet är en resurs för skolutveckling.

Förslaget är en revidering av de antagna riktlinjerna daterade 2017-01-30 
och följande förändringar/tillägg har gjorts:
- Benämning förskolechef/rektor är ändrat till rektor.
- Enheterna avgör själva när behov finns att ha möten gemensamt med 
grundskola och förskola. 
- Det gemensamma, stora, brukarrådet där förskola och skola träffar samtliga 
föräldrarepresentanter, en gång per år, är borttaget. 
- Antal möten föreslås vara minst två per läsår, tidigare minst tre per läsår.
- Respektive enhet avgör formen för mötena samt att de kan vara digitala 
eller på plats.
- Beslut om politiska representanter ska tas på utskottets första höstmöte.

Förslag till beslut
1. Föreslå kommunstyrelsen anta Riktlinjer för brukarråd inom 

grundskola och förskola 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Riktlinjer för brukarråd, daterat 2020-10-23
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-11-03

Slutligt beslut skickas till
Sektorchef
Förskolerektorer
Grundskolerektorer
Avdelningschef förskolan
Avdelningschef grundskolan

21



Leksands kommun

Datum
2020-11-03 Referens

Dnr 2020/1329
Sida
2(2)

22



1

2020-10-23

Riktlinjer för brukarråd inom förskola och grundskola 

Syfte

Syftet med brukarråd i förskola och skola är att öka delaktighet och inflytande för elever och 
föräldrar. Utskottet Lärande och stöd vill att det ska finnas brukarråd i våra verksamheter.
Ett brukarråd måste följa den lagstiftning som gäller i förskola och skola, samt följa 
kommunala regelverk och policys. Brukarrådet är en resurs för skolutveckling.

Lagstiftning

Skollagens 4 kap. handlar om kvalitet och inflytande, där man framhåller både barn och 
elevers samt vårdnadshavares inflytande. I 13 § står bl. a följande:
Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, 
eleverna och vårdnadshavarna. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens 
verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.
Inom ramen för ett eller flera sådana forum ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna 
informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att 
komma med synpunkter innan beslut fattas.
Rektor förskola/grundskola ansvarar för att det finns forum för samråd och för att 
informations- och samrådsskyldigheten fullgörs.

Brukarråd ska finnas vid följande enheter

Vid Åkerö skola, Sammilsdalskolan, Ullvi skola, Gärde skola, Tällbergs skola, Siljansnäs 
skola, Insjöns skola, Djura förskola, Insjöns förskolor, Siljansnäs förskola, Tällberg 
förskola, Åkerö förskolor och Norets förskolor. Gemensamt brukarråd vid förskola/skola kan 
förekomma om behov finns.

Brukarrådens sammansättning

Rektor förskola/grundskola, som är ordförande, en politiker utsedd av utskottet och övriga 
ledamöter som beslutats i respektive brukarråd. Sekreterare väljs vid mötet.

Dagordning vid verksamhetens brukarråd

Frågor att ta upp vid kommande brukarrådsmöten lämnas till rektor förskola/grundskola av 
föräldrar, elever och politiker. Brukarråden ska inte diskutera enskilda personal-, barn- eller 
elevfrågor. Följande punkter bör finnas med på dagordningen:
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- Deltagare vid mötet
- Val av sekreterare
- Frågor från föregående möte
- Information kring nuläget och framtiden
- Verksamhetsplan – mål - budget
- Barnens/Elevernas arbetsmiljö
- Inkomna frågor
- Vilka av dagens frågor ska lyftas till 

avdelningens ledningsgrupp
till övriga tjänstemän i kommunen 
till utskottet

- Övriga frågor

Antal möten och form

Två brukarråd i verksamheterna under året. Respektive enhet avgör formen för rådet, digitalt 
eller på plats. Frågor som önskas tas upp ska skickas till skolans föräldrarepresentanter eller 
rektor.

Rektor förskola/grundskola ska lämna kalendarium på brukarrådens ordinarie möten senast 31 
augusti för läsårets möten till nämndsekreterare i Utbildningsutskottet. Datum för möten och 
protokoll ska finnas på respektive verksamhets hemsida.

Roller/ansvar vid brukarrådets möten.

Rektor förskola/grundskola har ansvar att leda mötet samt att besvara uppkomna 
frågeställningar, endera vid sittande bord eller återkomma med svar.
Föräldrarepresentanter deltar aktivt i möten med synpunkter och frågeställningar. 
Elevmedverkan beslutas av respektive brukarråd.

Politiker skaffar sig, genom att lyssna och delta i brukarråd, underlag för framtida politiska 
beslut. Politiker får via minnesanteckningarna från brukarådsmötena input för att kunna ha en 
långsiktig information om våra verksamheters utveckling.

Protokoll ska publiceras på respektive verksamhets hemsida och skickas till nämndsekreterare i 
Utbildningsutskottet. En rapport ges vid ordinarie utskottsmöten under året.

Politikerrepresentation

Beslut om brukarrådsrepresentanter fattas i Utbildningsutskottet första höstmöte avseende 
kommande läsår.

Den som har förhinder att delta vid brukarrådsmöten har ansvar för att ordna en ersättare. 

Carin Fredlin  Annica Sandy-Hedin Lena Nordlund

Utbildningschef  Avd.chef grundskola Avd.chef förskola
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§ 39 Dnr 2020/1347

Kravspecifikation LOV - Sociala sektorn 2020

Beskrivning av ärendet
Utifrån nya lagkrav som ställs på utförare av hemtjänst gällande tillstånd 
från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få bedriva verksamhet 
har en justering och revidering av kravspecifikationen genomförts.

Sektorns/avdelningens bedömning
Att det finns behov av att förfrågningsunderlaget uppdateras, justeras och 
förnyas för att säkra kommunens ansvar och stärka upp kraven angående 
utförarens åtaganden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-11-11
Kravspecifikationen, daterad 2020-11-10

Utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Godkänna kravspecifikationen för att bli godkänd som utförare av 

hemtjänst enligt LOV
2. Kravspecifikationen börjar gälla från och med 2021-01-01 och 

ersätter tidigare LOV-bok/kravspecifikation (antagen enligt KS 
beslut 2018-09-24 § 116). 

Reservationer
Per Wiman (KD) reserverar sig mot att utföraren i kravspecifikationen ska 
erbjuda alla medarbetare rätt till heltid. 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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enligt LOV
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1. Sammanfattning
Följande dokument är en information för hur man ansöker om att bli ackrediterad som leverantör av 
hemtjänst i Leksands kommuns valfrihetssystem enligt LOV1. 

Dokumentet är fastställt genom beslut av kommunstyrelsen i Leksands kommun som har delegerat till 
utskottet för sociala sektorn att förvalta valfrihetssystemet.

2. Allmän information

2.1 Upphandlande myndighet
Leksands Kommun, Sociala sektorn 793 80 Leksand

Organisationsnummer: 212000-2163

Mer information om Sociala sektorns organisation finns på Leksands Kommuns webbsida 
www.leksand.se

2.2 Beskrivning av Leksands Kommun
Leksands Kommun har cirka 15 800 invånare och räknas som en medelstor kommun i Sverige. Enligt 
den senaste befolkningsstatistiken är cirka 4571 st. av kommunens invånare 65 år eller äldre. Utförda 
insatser av samtliga utförare i ordinärt boende uppgick det senaste året till cirka 105 107 timmar, 
fördelat på cirka 1000 kunder.

2.2.1 Leksands Kommuns värdegrund 

Vi har en gemensam riktning 
Det innebär att vi alla förstår åt vilket håll kommunen ska utvecklas och vilken strategi vi 
har för att nå dit.

Det innebär för dig som medarbetare att:
Du är delaktig och medverkar till att utveckla verksamheten och nå målen.
Du tar del av vart vi är på väg och hur vi ska nå dit.

Vi gör saker bättre tillsammans
Vi lyckas bättre om vi lär, utvecklas och stärks av varandra. Det innebär att vi gör saker som är bra för 
andra även om du eller jag inte har nytta av det just nu.

Det innebär för dig som medarbetare att:
Du bidrar med din kompetens och delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till andra.
Du gör saker som är bra för helheten även om du själv inte har nytta av det just nu.

Du är mitt fokus 
Varje enskilt möte spelar roll. I mötet med andra är du en representant för kommunen.

Det innebär för dig som medarbetare att:
Du i mötet med andra är lyhörd, omtänksam och professionell.
Du i mötet med andra samarbetar, visar engagemang och är närvarande.

Jag är viktig 
När jag känner mig stolt över mitt arbete och att det gör skillnad att just jag är på jobbet mår jag 

1 Lagen om valfrihetssystem
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bättre. Det ger mig den trygghet jag behöver för att hjälpa andra att utvecklas.
  
Det innebär för dig som medarbetare att:
Du visar öppenhet, tolerans och respekt för andra och ser alla människors lika värde.
Du är stolt över ditt arbete och känner att du gör skillnad.

2.2.2 Bakgrund
Leksands kommun beslutade i januari 2011 att införa valfrihetsystem LOV inom hemtjänsten enligt 
lagen om valfrihetssystem, där avtal ingås med respektive godkända utförare efter upphandling. 

Valfrihetsystemet LOV innebar att invånarna i Leksands kommun som enligt SoL2 beviljats hemtjänst, 
har en rätt att göra ett kundval och välja vem som ska utföra insatserna ur en lista på godkända 
(ackrediterade) utförare. Syftet med LOV är att öka valfriheten, delaktigheten och inflytandet för 
enskilda som är beviljade hemtjänst.

De som önskar bli godkända utförare i Leksands kommun ska leva upp till de krav och villkor som 
redovisas nedan. De som blir godkända och ingår avtal med Leksands kommun kommer att vara 
valbara alternativ för de kunder som har biståndsbeslut om hjälp i hemmet i form av hemtjänst.

Utförare garanteras inte någon volym eftersom det är kunden som väljer utförare.

2.3 Organisation av omsorgen om äldre och personer med 
funktionsnedsättning

Ansvaret att driva verksamheten åvilar sociala sektorn som även ansvarar för planering, uppföljning, 
utveckling och utvärdering av verksamheten.

Sociala sektorn är organiserad i flera enheter: Avdelningen för Äldreomsorg inklusive Hälso- och sjukvård 
samt Avdelningen för Myndighet och Funktionshinder och stöd.

Vid myndigheten arbetar handläggare inom Individ- och familjeomsorgen, IFO samt 
biståndshandläggare vilka svarar för utredning och beslut om bistånd. De är således beställare av 
hemtjänst, dagverksamhet, särskilt boende med mera för enskilda personer. 

Funktionshinder och stöd ansvarar för LSS insatser samt öppen vården.

Avdelningen för äldreomsorgen omfattar ordinärt boende och särskilt boende vilka utgör sociala 
sektorns produktion i egen regi.

Hälso- och sjukvård omfattar hälso- och sjukvårdspersonal som ansvarar för sjukvårds- och 
rehabiliteringsåtgärder inom vårdgivarens ansvarsområde.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) är 
organisatoriskt placerad under avdelningschefen. 

Sektorchef och avdelningschef för myndighet är kontaktperson för privata utförare.

2 Socialtjänstlagen 2001:453
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2.4  Orientering om uppdraget

2.4.1   Upphandlingsform och omfattning
Upphandlingen genomförs med stöd av lagen om valfrihetssystem (LOV). Upphandlingen har ingen 
given sluttid utan pågår så länge som den annonseras på den nationella databasen på www. 
valfrihetswebben.se

Alla utförare som uppfyller kraven i denna kravspecifikation får teckna avtal med sociala sektorn och 
Leksands kommun.

De krav som ställs på verksamheten i egen regi är likvärdiga, dock behöver inte verksamheten i egen 
regi ansöka om att bli godkänd som utförare.

Beslut att teckna avtal med anledning av denna upphandling fattas av socialchefen på uppdrag av 
kommunstyrelsen. Snarast efter att beslut är fattat kommer utföraren som Leksands kommun avser 
att teckna avtal med att bjudas in till socialchef med flera för samtal och avtalsskrivning. Avtalet är inte 
bindande förrän det undertecknats av företrädare för Leksands Kommun.

Upphandlingen omfattar

Uppdraget innebär att för sociala sektorns räkning och i enlighet med vad som framgår i detta 
underlag ansvara för insatserna hemtjänst.

Utförare av hemtjänst i Leksands kommun ska leva upp till de kvalitetskriterier som beslutats av 
sociala sektorn och som redovisas nedan. Kvalitetskriterierna gäller för alla utförare, entreprenörer 
såväl som kommunens egen regi.

Uppdraget omfattar:

 Hjälp i hemmet (omvårdnad- och serviceinsatser och att besvara trygghetslarm) enligt 
socialtjänstlagen måndag – söndag 07.00 – 22.00.

Omvårdnadsinsatser och att besvara trygghetslarm måndag – söndag 22.00 – 07.00 utförs i 
kommunens egen regi.

Utföraren har möjlighet, dock ingen skyldighet, att även utföra beslutade insatser dygnet runt till de 
kunder vilka valt utföraren. Ingen extra ersättning utgår, ordinarie ersättning gäller.

2.5 Huvudmannaskap
Leksands kommun genom kommunstyrelsen är i egenskap av uppdragsgivare huvudman för de 
tjänster som omfattas av denna driftentreprenad.

2.6 Avtalstid
Avtalet gäller tillsvidare, med rätt för kommunen att säga upp avtalet om kommunen finner att det finns 
behov att göra förändringar i avtalet eller när förutsättningarna för avtalet förändras (till exempel 
ändrade lagar eller politiska beslut). Uppsägningstiden är då tre (3) månader. 

Utförare har möjlighet att säga upp ingånget avtal med tre (3) månader uppsägningstid eller annan tid 
som överenskommits. Uppsägningen ska för att äga giltighet vara skriftlig. 

2.7 Ersättning
Kommunstyrelsen ska årligen fastställa ersättningen till utförarna. Ersättningen baseras på en 
schablonmässigt framräknad timkostnad.  Utföraren ersätts i efterskott för sina utförda uppdrag efter 
att faktura har skickats till och godkänts av administrativa funktion för avgiftshantering. 
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Kundvalsmodellen ersättning 2021 är 436 kr per timme. I ersättningen ingår en 25 procents 
kompensation för så kallad ”kringtid”, i den tiden ingår administration såsom planering, restid, 
vårdplanering, SIP, kontakter med samarbetspartners, utbildning och arbetsplatsmöten.

2.8 Utförarens möjlighet att erbjuda tilläggstjänster
Utföraren har rätt erbjuda kunderna så kallade tilläggstjänster utöver de biståndsbeslutade insatserna 
vilka omfattas av denna upphandling. Kunden ska få förköpsinformation om tilläggstjänstens kostnad 
och omfattning samt ångerrätt innan tilläggstjänsterna utförs.  Förköpsinformationen ska vara 
förenlig med gällande lagstiftning. Av förköpsinformationen ska framgå att tilläggstjänsten omfattas 
av konsumenttjänstlagen3 samt att tilläggstjänsten inte ingår i utförarens uppdrag enligt 
socialtjänstlagen eller lagen om vissa kommunala befogenheter4.  

Utförarna har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster om följande förutsättningar är uppfyllda:

 tilläggstjänsterna får inte vara en del av biståndsbeslutet, däremot kan kunden välja att utöka 
volymen som insatsen utförs på jämfört med biståndsbeslutet

 tilläggstjänster får inte vara obligatoriska för kunden
 tilläggstjänster faktureras av utföraren direkt till kunden

De tilläggstjänster som utföraren kommer att erbjuda ska anges i ansökan.

Utföraren ska ha ansvarsförsäkring även för de tilläggstjänster som erbjuds. 

När tilläggstjänster erbjuds ska det tydligt framgå en tydlig skillnad med vad som faktiskt ingår i 
biståndsbeslutet och vad som erbjuds därutöver erbjuds. Det ska också framgå att det är kunden själv 
som får betala utöver hemtjänstavgiften. Det ska också tydligt framgå att kunden inte har någon 
skyldighet att välja att utnyttja utförarens tilläggstjänster.  

Utföraren ska, om kommunen begär det, kunna redovisa för kommunen vilka tilläggstjänster de utfört 
hos kommunens kunder och dessa tjänsters omfattning.

3 Administrativa villkor
Kravspecifikationen är den upphandlande myndighetens underlag för ansökan. Den avser att ge en 
saklig och allsidig information om förutsättningarna för ansökan och uppdrag.

Om sökande upplever kravspecifikationen oklar eller otydlig i något avseende är det viktigt att 
ansvarig handläggare kontaktas så att missförstånd kan undvikas. Vi besvarar gärna frågor från 
sökande med anledning av kravspecifikationens utformning och innehåll. Förfrågningar som rör 
denna ansökan kan ställas till:

Avdelningschef Katja Vestling, telefon 0247- 80000, e-post: katja.vestling@leksand.se

Sökande kan endast åberopa de kompletterande upplysningar som erhållits skriftligen från ansvarig 
handläggare.

3.1 Ansökan
Ansökan ska lämnas på Ansökansblankett vilken hämtas på www.leksand.se tillsammans med övriga 
bilagor som efterfrågas i detta dokument. Samtliga efterfrågade uppgifter ska vara skrivna på svenska 
och lämnas på sådant sätt att det framgår att samtliga krav och förutsättningar uppfylls.

3 Konsumenttjänstlag (1985:716)
4 Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
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Sökanden ansvarar för att ansökan är komplett. Det finns ingen skyldighet för upphandlande myndighet 
att begära förtydliganden eller kompletteringar. Utföraren kan dock få möjlighet att rätta eventuella 
uppenbara felskrivningar i ansökan enligt LOV.

Kommunstyrelsen granskar ansökan och beslutar om ackreditering av utförare.

Ansökan ska lämnas skriftligt i original och i pappersform. Kommunen ser gärna att en kopia på 
ansökan lämnas digitalt. Om uppgifterna på det digitala mediet inte överensstämmer med det som anges 
i inlämnad skriftlig ansökan gäller uppgifterna i det skriftliga originalet. Ansökan bör inte vara 
spiralbunden, häftad eller dylikt. 

Ansökan måste vara undertecknad av behörig företrädare.

Ansökan ska vara bindande i tre (3) månader räknat från den dag ansökan kom in.

3.2. Kravspecifikationens utformning och innehåll
Sökande ska basera sin ansökan på de förutsättningar och krav som anges i denna kravspecifikation. 
För att sökande ska vara kvalificerad måste de krav som redovisas vara uppfyllda och de intyg och 
handlingar som efterfrågas i kravspecifikationen vara bifogade.

3.1 Företagsuppgifter
Med ansökan ska följande uppgifter bifogas:

 företagets huvudsakliga arbetsområde/verksamhetens innehåll
 företagets ägarstruktur och organisation
 företagets affärsidé och verksamhetsprofil
 antal år i branschen
 antal anställda
 företagets kontaktperson

Sanningsförsäkran enligt Lagen om valfrihetssystem sker genom att behörig firmatecknare 
undertecknar ansökan.

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
Sanningsförsäkran Uppföljning Hävande av avtal

3.4 Handläggning
En ansökan som inte är komplett och inte innehåller samtliga begärda uppgifter och handlingar kan 
inte behandlas och stängs efter en (1) månad från första ansökningsdatum.

Handläggningstid är högst tre (3) månader från att komplett ansökan inkommit.

I samband med bedömning av ansökan kommer Leksands kommun att kalla sökande till samtal innan 
beslut om godkännande fattas. Godkännandet förutsätter att sökanden gör trovärdigt att sökanden 
kommer att kunna utföra hemtjänst enligt de krav som specificerats.

Sökande som inte blir godkänd eller får sin ansökan stängd kan lämna in en ny ansökan. Sökande som 
önskar klaga på eventuell felaktig behandling kan begära rättelse hos förvaltningsrätten inom tre (3) 
veckor från det att sökande tagit del av beslutet.
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3.5 Offentlighet och sekretess
Leksands Kommun omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del 
av handlingar som kommer in till Leksands Kommun. För att en uppgift i en sådan handling ska 
kunna hemlighållas måste det finnas stöd för det i offentlighets- och sekretesslagen.

Begäran om sekretess måste anges i ansökan och det måste tydligt framgå vilka uppgifter som avses, 
med beskrivning av vilken skada som kan uppstå om uppgifterna röjs. Kommunstyrelsen har delegerat 
till en tjänsteman att pröva och besluta om en uppgift ska sekretessbeläggas. Beslutet kan överklagas.

3.6 Underrättelse om beslut och avtal
För att tilldelas avtal krävs att samtliga villkor uppfylls. Beslut fattas av socialchefen på uppdrag av 
kommunstyrelsen. Snarast efter det att beslut fattas kommer sökande att skriftligen informeras.

3.7 Introduktionsmöten
Efter att beslut om godkännande fattats kallas utföraren till en introduktionsplanering. Syftet med 
träffen är att ge information om sociala sektorn och komma överens samt besluta om kommande 
samarbete. En plan för uppstart av verksamheten utformas under träffen.

4 Krav på utförare och kvalitet
Nedan anges de krav som ställs på sökandes kompetens, kvalitet, kapacitet samt ekonomisk och 
finansiell ställning. Vidare anges det som sökande ska bifoga och redovisa i ansökan för att styrka att 
de angivna kraven uppfylls.

Utföraren ska ha kontor och personalutrymmen i Leksands kommun.

4.1. Tillsyn och tillstånd från myndigheter
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har enligt såväl socialtjänstlagen som hälso- och 
sjukvårdslagen tillsynsansvar över verksamheten.

Från 1 januari 2019 ska utförare som bedriver hemtjänst enligt socialtjänstlagen genom 
entreprenadavtal ha giltigt tillstånd från IVO innan verksamheten kan starta. Det är utförarens ansvar 
att tillse att giltiga tillstånd finns. Tillståndsbeviset ska bifogas ansökan.

Utföraren ska informera beställaren vid eventuella förändringar av utförarens tillstånd eller om 
tillstånd dras in. Erhåller inte beställaren tillstånd från IVO kan sökanden inte godkännas som 
leverantör.

Med ansökan ska följande uppgifter bifogas:

 tillståndsbevis från IVO (Inspektionen för vård och omsorg)

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
Tillstånd Uppföljning 1. Hävande av avtal.

4.2 Underleverantörer
Underleverantörer kan anlitas för att utföra vissa uppgifter. Detta ska i sådana fall framgå i ansökan. 
Kopia av avtal mellan utförare och underleverantör ska lämnas in till Leksands kommun senast i 
samband med avtalstecknandet. För att nya underleverantörer ska kunna anlitas under avtalsperioden 
krävs att Leksands Kommun på förhand godkänner och får en kopia av avtalet mellan utföraren och 
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underleverantör. Underleverantör får tidigast 14 dagar efter sådan underrättelse utnyttjas för tjänst 
enligt detta avtal.

Utföraren ansvarar för att anlitade underleverantörer uppfyller de krav som anges i denna 
kravspecifikation. Utföraren ansvarar också för att underleverantör uppfyller krav om inbetalning av 
skatter och sociala avgifter samt att de i övrigt lever upp till legala administrativa krav som exempelvis 
att de lämnar in årsredovisning i tid etcetera.

Vid anlitande av underleverantör eller byte av underleverantör under avtalstiden ska utföraren 
informera alla berörda, inklusive kunderna, om den nya underleverantören.

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
Underleverantör Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan

2. Varning
3. Hävande av avtal.

4.3 Krav på registrering-, skatte- och avgiftsskyldigheter
Utförare ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- 
och avgiftsskyldigheter. I det fall utförare avser att använda underleverantörer för att utföra delar av 
åtagandet ska även denne uppfylla detta krav.

Leksands Kommun tecknar endast avtal med organisationer/juridiska personer/företag som följer 
gällande lagstiftning och som fullgör sina skyldigheter att bland annat betala skatt, sociala avgifter och 
att inkomma med årsredovisning. Leksands kommun kommer att kontrollera detta och sökande 
behöver inte bifoga några dokument. Utföraren ska vara registrerad för F-skatt senast i samband med 
avtalsskrivande.

Avtal kan inte tecknas med bolag som är under bildande.

Utförare eller dennes underleverantör får inte ha ådragit sig skulder för socialförsäkringsavgifter eller 
skatter, i Sverige eller i det egna landet, som lett till att skulden registrerats hos 
Kronofogdemyndigheten eller motsvarande myndighet i hemlandet. Kravet är inte tillämpligt för 
sådana skulder som avser försumbara belopp eller motsvarande.

4.3.1 Företagspolicys
Sökande ska ha en skriftligt nedtecknad:

 miljöpolicy
 medarbetarpolicy
 arbetsmiljöplan
 jämställdhetspolicy

I ansökan bekräftar sökande att ovanstående finns.

4.3.2 Sociala och etiska krav
Utföraren förväntas samverka aktivt i dialog, med en positiv attityd i syfte att främja yrkespraktik, 
arbetspraktik, språkpraktik, språkträning eller anställning för olika prioriterade grupper av människor 
med svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Det kan vara ungdomsarbetslösa, 
långtidsarbetslösa, människor med funktionsvariationer eller liknande.

Utföraren förväntas ha en positiv inställning till socialt ansvarstagande och främjande åtgärder samt 
att se möjligheter inte hinder i syfte att integrera människor på arbetsmarknaden. Detta kan ske 
genom att utföraren erbjuder praktikplatser, rekryterar personer som har särskilda svårigheter att ta 
sig in på arbetsmarknaden eller tar emot personer som behöver lära sig svenska.
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4.3.3 Krav på ekonomisk och finansiell ställning
Det är viktigt att den sökande som anlitas har ekonomiska förutsättningar att fullgöra uppdraget 
under den tid som avtalet gäller.

Utföraren ska ha en stabil ekonomisk kapacitet. Utföraren ska ha en sådan ekonomisk bas att 
utföraren kan upprätthålla ett långsiktigt åtagande. För bedömning av utförarens ekonomiska 
ställning ska företagets senaste årsredovisning bifogas ansökan. Utförare som inte är skyldig att 
upprätta årsredovisning/årsbokslut ska visa att man har en stabil ekonomisk kapacitet genom att 
tillhandahålla resultaträkning och balansräkning eller på begäran lämna referens till bank eller annan 
finansiär.

Utförare som har ett nystartat företag ska visa att företaget har en stabil ekonomisk kapacitet genom 
att redovisa till exempel aktiekapital eller på begäran tillhandahålla en finansiell säkerhet (till exempel 
lämna bankgaranti eller koncerngaranti). Små nystartade företag ska vid behov kunna uppvisa 
lånelöfte från bank.

Leksands kommun kommer kvartalsvis att följa upp utförarens ekonomiska förmåga att fullfölja detta 
avtal under avtalsperioden.

Med ansökan ska dokument enligt ovan styrka att utföraren har en stabil ekonomisk kapacitet. 

5 Kravspecifikation
Med kravspecifikation avses de krav och den omfattning på tjänsten som Leksands kommun 
upphandlar. De krav på tjänsten som redovisas i kravspecifikationen måste uppfyllas för att en 
sökande ska kunna tilldelas avtal.

5.1  Utförarens åtaganden
Utföraren ansvarar för att uppdrag utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning, förordningar, 
föreskrifter och allmänna råd.

Utföraren ska arbeta så att socialtjänstlagens kvalitetskrav uppfylls för den enskilde avseende 
insatsernas utförande.

Uppdraget för utföraren innebär att för kommunstyrelsens räkning och i enlighet med vad som 
framgår i detta underlag ansvara för tjänsterna hemtjänst.

5.2 Kapacitet, skyldighet att ta emot uppdrag och 
ickevalsalternativ

Utföraren har möjlighet att ange ett kapacitetstak för uppdrag som företaget kan åta sig samtidigt. På 
så sätt kan utföraren skydda sig mot att allt för snabbt få för många uppdrag. Kapacitetstaket anges i 
antal timmar per månad alternativt antal kunder. Utföraren är skyldig att till sociala sektorns 
avdelningschef för myndighet rapportera in när angivna kapacitetstak är nått. Eventuellt kapacitetstak 
ska anges i ansökan.

Om en utförare som angivit visst kapacitetstak senare vill höja eller sänka taket kan detta ske genom 
att utföraren anmäler ett nytt kapacitetstak till sociala sektorns kontaktperson. Vid utökningar av 
kapaciteten träder det nya kapacitetstaket i kraft senast vid första månadsskifte trettio (30) dagar efter 
anmälan.

Vid sänkning av kapaciteten träder det nya kapacitetstaket i kraft tidigast vid första månadsskifte 
nittio (90) dagar efter anmälan. Exempel: Anmälan om sänkt kapacitetstak som inkommer till sociala 
sektorn den 15 februari träder i kraft den 1 juni. Vid sänkning av kapacitetstak ska dock utföraren 
genomföra de pågående beställda insatserna till dess annan godkänd lösning kan ordnas.
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En utförare får inte utifrån angivet kapacitetstak, tacka nej till nya uppdrag. Utföraren ska inom 
ramen för ovan beskrivna uppdrag åta sig de kunder som väljer dem till utförare av hemtjänst. 
Utföraren ska vara beredd att utöver sitt kapacitetstak ta emot mindre utökningar av insatser, om 
detta skulle behövas för att upprätthålla kontinuiteten för befintlig kund. Möjligheten att ändra 
kapacitetstak får inte användas till att ange kapacitetstak noll.

Då den enskilde inte kan eller vill välja utförare finns ett så kallat ickevalsalternativ. Det innebär att 
den enskilde tilldelas utförare efter en förutbestämd turordning där samtliga utförare som bedriver 
verksamhet ingår.

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
Skyldighet att ta emot uppdrag Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan

2. Varning
3. Hävande av avtal.

5.3 Etableringsområde
Etablering är i hela Leksands Kommun. Man kan inte som utförare välja bort en del av kommunen. I 
ansökan ska det anges var i kommunen utföraren kommer att ha sin verksamhet.

5.4 Verksamhetsplan, Årsberättelse, Patientsäkerhetsberättelse 
och Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Verksamheterna ska presentera sin verksamhet i en årlig verksamhetsplan, som sedan återredovisas i 
en årsberättelse och en patientsäkerhetsberättelse. Krav på ledningssystem för kvalitet regleras även i 
socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd[1] och innebär att utföraren ska ha ett eget 
kvalitetsledningssystem.

5.5 Kommunikationsplan samt revidering
Kvalitetskriterierna ska kontinuerligt kommuniceras och diskuteras av chefer på alla nivåer i samband 
med arbetsplatsträff och ledningsmöten.

Ansvarig chef ansvarar för att Leksands Kommuns kvalitetskriterier är kända av personal, kunder, 
anhöriga/närstående och andra intressenter.

5.6 Åtagandets omfattning
Utföraren ska arbeta så att socialtjänstlagens kvalitetskrav uppfylls för den enskilde avseende 
insatsernas utförande.

Verksamheten ska utgå från socialtjänstlagens portalparagraf;

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet”.
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5.8 Allmänna utgångspunkter

5.8.1 Biståndsbeslut och utförande
Biståndsbeslut fattas utifrån vad den enskilde ansökt om efter individuell behovsprövning med 
utgångspunkt från kommunstyrelsens vägledande riktlinjer för biståndshandläggning enligt 
socialtjänstlagen.

Utförare får, efter överenskommelse och samförstånd med den enskilde, slå samman insatser av både 
samma och olika typ om det kan göras utan att nya behov av insatser skapas och om syftet med den 
satta frekvensen fortfarande kan uppfyllas

5.8.2 Tillsyn från myndighet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har enligt såväl socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen 
tillsynsansvar över verksamheten.

5.8.3 Hälso- och sjukvårdens regler
I de fall utföraren agerar på uppdrag eller delegation från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, 
gäller de lagar, regler och krav som ställs inom hälso- och sjukvård. Åtagandet omfattar även de regler 
och krav som ställs i Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i 
hälso- och sjukvården och de krav som ställs på hälso- och sjukvård med förebyggande åtgärder, 
rehabiliterande förhållningssätt, utbildning och behandlande åtgärder utifrån egenvårds- och 
riskbedömning.

5.8.4 Medicinskt ledningsansvar
Medicinskt ledningsansvar utgörs av verksamhetschef (VC) hälso- och sjukvård, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som representerar vårdgivaren 
(kommunstyrelsen) i verksamheten.

Kommunens medicinska tillsynsansvar gäller oavsett utförare.

VC, MAS och MAR ansvarar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso-och sjukvård av 
god kvalitet inom vårdgivarens ansvarsområde. Rutiner och instruktioner från MAS och MAR ska 
följas.

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
Hälso- och sjukvård Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan

2. Varning
3. Hävande av avtal.

5.9 Ledning 

5.9.1. Ledningens kunskap och erfarenhetsbakgrund
Utföraren ska ha tillräcklig kompetens och erfarenhet för att utföra uppdraget enligt kraven i 
socialtjänstlagen och denna kravspecifikation. Minst en av de som är ansvariga för driften av 
verksamheten ska vara placerad på enheten och ska ha:

 utbildning och erfarenhet som sammantaget ger sådan kunskap, insikt och kompetens som 
behövs för att kunna leda, utveckla och följa upp verksamheten

 kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd
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 dokumenterad relevant högskoleexamen inom verksamhet socionom, social omsorg, 
sjuksköterskeprogrammet eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig.

 minst 36 månaders dokumenterad praktisk erfarenhet av heltidsarbete av att organisera och 
leda verksamhet med inriktning mot omvårdnadstjänster

 grundläggande utbildning i arbetsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete
 datavana

Till ansökan ska till styrkande av verksamhetsansvarig chefs kompetens bifogas följande 
dokument.

 examensbevis eller intyg på relevant utbildning
 meritförteckning som visar relevant utbildning och yrkeserfarenhet
 namn och telefonnummer till minst två personer som kan bekräfta uppgifterna om 

yrkeserfarenhet och bistå med referenser

Personer som bekräftar uppgifter och lämnar referenser får inte tillhöra det företag eller den 
organisation eller familj som lämnar in ansökan.  Leksands kommun kan komma att väga in egna 
erfarenheter av verksamhetsansvarig när det gäller referenser. Vid byte av verksamhetsansvarig 
under avtalsperioden ska kommunen genast underrättas och motsvarande uppgifter som angivits 
ovan lämnas till sociala sektorns kontaktperson.

Vid chefens frånvaro ska utföraren ha en namngiven ersättare med samma kompetens som gäller 
för verksamhetsansvarig.

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
Ledningens kunskap 
och 
erfarenhetsbakgrund

Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

5.9.2 Kännedom om vård och omsorg med mera
Sökandes ledning ska ha ingående kännedom om vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Vidare ska enhetens ledning ha goda kunskaper om demenssjukdomar, 
individens utveckling och åldrande samt somatisk och psykisk omvårdnad. Enhetens ledning ska även 
ha ingående kunskap om den lagstiftning som gäller för verksamhetsområdet.

Sökandes ledning ska vara väl insatt i de styrdokument som gäller för verksamheten såväl nationellt 
som regionalt och lokalt, samt följa gällande lagstiftning. Med styrdokument avses dels nationella 
bestämmelser som lagar, föreskrifter och allmänna råd samt dels lokala regler som Leksands 
Kommuns mål, vision och i förekommande fall särskilda rutiner.

Till svensk lagstiftning hör att alla ska behandlas lika oavsett etniskt ursprung, kön, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller andra mänskliga egenskaper och erfarenheter som 
påverkar vårt förhållande till varandra. Vid fullgörandet av uppdraget förutsätts därför allas likhet 
inför lagen, saklighet och opartiskhet samt att verksamheten bedrivs religiöst och politiskt obunden.

Sökandes egen verksamhetsidé, kvalitetsmål och inriktning för verksamheten förutsätts vara förenlig 
med nämnda styrdokument.

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
Kännedom om vård och omsorg Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan

2. Varning
3. Hävande av avtal.
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5.9.4 Miljö
Utföraren ska arbeta för uthållig resursanvändning. Miljöfrågorna ska integreras som en naturlig del 
av arbetet. Utföraren ska sträva efter att minimera faktorer i verksamheten som påverkar miljön 
negativt bland annat genom att göra så miljömedvetna köp som möjligt. Utföraren ska omhänderta 
avfall bland annat genom återvinning och källsortering. Utföraren bör välja leverantörer som lever upp 
till människorättsliga krav.

Utföraren ska för sin verksamhet följa Leksands Kommuns riktlinjer för ett gott miljöarbete.

Verksamheten ska ha en miljöplan.

När det gäller bilar och andra transportmedel ska utförare sträva efter att uppfylla samma krav som 
Leksands Kommun ställer på egen regi

5.10 Hjälp i hemmet

5.10.1 Tillgänglighet, uppdrag och dess bekräftelse

Ansvarig för verksamheten eller dennes företrädare ska vara tillgänglig alla dagar kl. 07.00 – 22.00.

När den enskilde fått ett biståndsbeslut och valt eller tilldelats utförare, skickar den ansvariga 
biståndshandläggaren uppdraget till utföraren via sociala sektorns verksamhetssystem. I uppdraget 
beskrivs vilka insatser som ska utföras samt målet för dessa.

Utföraren ska utan dröjsmål, senast inom 24 timmar, fördela och påbörja uppdraget.

5.10.2 Omvårdnadsinsatser, serviceinsatser och trygghetslarm
Omvårdnadsinsatser och serviceinsatser ryms inom ramen för beslut om hjälp i hemmet. 
Omvårdnadsinsatser innefattar personlig omvårdnad, sociala aktiviteter, och övriga hälsofrämjande, 
trygghetsskapande samt bibehålla kundens funktioner, se Leksands Kommuns riktlinjer.

Omvårdnadsinsatsernas huvudsakliga innehåll och omfattning framgår av uppdraget och det 
biståndsbeslut som fattats av biståndshandläggaren vid sociala sektorn.

Utföraren ska även utföra serviceinsatser i form av städning, tvätt, följeslagare och hemhandling av 
dagligvaror och mat. Inköp av dagligvaror och mat ska göras i butik som tillhandahåller dagligvaror i 
fullsortiment. Utföraren ska tillse att felaktiga inköp rättas till.

Serviceinsatser ska utföras i den omfattning som anges i biståndsbeslutet.

Kund som larmar ska få kontakt med trygghetscentralen inom 3 minuter. Trygghetscentralen anropar 
utföraren och larmutryckning ska ske inom 45 minuter. Utförare ska besvara/åka på larm mellan kl. 
07.00-22.00, till utförarens kunder som har trygghetslarm. För kommunens egen regi ingår även att 
besvara och åtgärda larm mellan kl. 22.00–07.00.

5.10.3 Inflytande och självbestämmande 
Utföraren ska inom ramen för den överenskomna tidsramen för beviljade biståndsinsatser tillämpa 
det som gäller för ”Ökat brukarinflytande”.
Den enskilde äger rätt att bestämma över sin egen vardag. Verksamheten ska genomsyras av 
grundtanken att kunden har förmåga att själv välja hur han eller hon vill leva sitt liv. Undantag från 
denna grundtanke får endast göras om detta är till skada för kunden eller annan person.

Den enskilde ska så långt det är möjligt ges inflytande över insatsernas utformning och tider när 
insatserna ska ges. Omvårdnaden, hälso- och sjukvården och omsorgen ska utformas tillsammans 
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med den enskilde så att han eller hon har möjlighet att påverka och bestämma över sitt eget liv. Ett 
reellt inflytande över omvårdnaden, hälso- och sjukvården och omsorgen är en förutsättning för 
självbestämmande.

Hemtjänsten ska genom ett rehabiliterande förhållningssätt och arbetssättet Individens behov i 
centrum verka för att den enskildes funktioner upprätthålls och att social isolering motverkas, så att 
den enskilde kan uppnå ett så tryggt, aktivt och oberoende liv som möjligt.

Alla insatser ska utföras i delaktighet med kund.

5.10.5 Kontinuitet
Kunden ska ges hög personal-, tids- och omsorgskontinuitet. Samverkan mellan kund och personal 
ska framför allt bygga på att kunden har en näransvarig.

5.10.6 Tolk och översättning
Om den enskilde inte behärskar svenska ska verksamheten använda tolk och översätta handlingar så 
att den enskilde kan ta till vara sin rätt.

Verksamheten ska under samma förutsättningar använda tolk och göra innehållet i handlingar 
tillgängligt när den har kontakt med någon som har en funktionsnedsättning som allvarligt begränsar 
förmågan att se, höra eller tala.

Kostnaderna för tolk ingår i ersättningsbelopp/budgeterade medel.

Så långt det är möjligt ska utföraren sträva efter att erbjuda hjälp av personal som talar kundens 
modersmål.

5.10.7 Annan språklig, etnisk och kulturell bakgrund
Den enskildes behov och önskemål ur språkliga, etniska, kulturella och religiösa aspekter ska 
respekteras.

5.10.8 God man/Förvaltare
I förekommande fall ska verksamhetschef/enhetschef anmäla behov av god man/förvaltare till 
överförmyndaren. Om kunden vill ha hjälp att själv ansöka om god man/förvaltare ska verksamheten 
vara behjälplig.

5.10.9 Personalens stöd till anhöriga
Stöd till anhöriga ska vara en integrerad del i all verksamhet. Personal ska utifrån ett anhörigperspektiv 
och Leksands Kommuns värdegrund stödja och underlätta för anhöriga. Beroende på situation och den 
enskildes önskan/samtycke kan det ske genom att:

 göra den anhörige delaktig i omsorgen om den närstående
 lyssna på och ta till vara anhörigas kunskaper om den närstående
 vara uppmärksam på anhörigas egna behov och att de kan förändras över tid
 hålla regelbunden kontakt
 ge tydlig information om vilket stöd som finns att tillgå
 samverka med övriga verksamheter och aktörer

5.10.10 Social dokumentation
Utföraren ska dokumentera i enlighet med socialtjänstlagens bestämmelser, Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd. 
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All dokumentation som rör enskild ska förvaras på ett betryggande sätt. Beträffande utlämnande av 
handling är en grundläggande princip att den enskilde har rätt att ta del av den dokumentation som förs 
om honom eller henne. Den enskildes rätt att ta del av en handling i offentlig verksamhet regleras i 
tryckfrihetsförordningens andra kapitel och offentlighet- och sekretesslagen. För enskild verksamhet 
regleras bestämmelsen i socialtjänstlagen. Enligt dessa bestämmelser ska en handling i en personakt, 
om det begärs av den enskilde, så snart som möjligt tillhandahållas denne för läsning, avskrift eller som 
kopia.

Om en annan person begär att få ta del av dokumentation och inte nöjer sig med ett nekande går ärendet 
till myndighetsprövning. Enligt Leksands Kommuns delegationsordning är det avdelningschefen för 
myndighet som har delegation att fatta beslut avseende utlämnade av allmän handling.

Utföraren ska tillse att sociala sektorn, biståndshandläggare och revisorer får tillgång till de uppgifter 
som krävs för Leksands kommuns uppföljningsarbete och kvalitetssäkring.

Gallring och arkivering av journalhandlingar efter att insatserna avslutas sker enligt sociala sektorns 
rutiner. Det innebär att dokumentationen gällande kund ska skyndsamt och på ett betryggande sätt 
lämnas utföraren till myndighetschefen. 

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
Dokumentation tillhörande 
uppdraget enligt kravspecifikation

Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal

5.10.11 Loggning och loggningskontroll
En logg är den registrering och lagring av alla aktiviteter som sker i verksamhetssystemet. 

Kravet på loggningskontroller följer av patientdatalagen5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården6, socialtjänstlagen, 
personuppgiftslagen7 samt lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.8

Loggningskontroll görs gällande åtkomsten till enskilda patienters och brukares uppgifter med jämna 
mellanrum av Leksands kommuns ansvariga. Kontrollerna görs för att förebygga och upptäcka 
dataintrång och obehörig åtkomst till uppgifter om enskilda. Regelbunden kontroll görs av vem som 
tagit del av uppgifter i journaler och personakter, när detta skett och att den som har läst i 
verksamhetssystemet har haft rätt behörighet för att göra det.

5.10.12 Hälso- och sjukvårdsdokumentation
Hälso- och sjukvårdsdokumentation sker av legitimerad personal i sociala sektorns verksamhetssystem 
för patientjournal.

Legitimerad personal i den kommunala hälso- och sjukvården, såsom sjuksköterska, arbetsterapeut och 
fysioterapeut har möjlighet att delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt vårdgivarens rutin. 
Delegationer ska vara skriftliga och ska registreras i sociala sektorns verksamhetssystem.

Åtgärder som ska utföras av hemtjänsten fördelas av legitimerad personal i verksamhetssystem. 
Verksamheten tar emot/accepterar uppdraget i verksamhetssystemet. I de fall delegerad personal utför 
åtgärder och gör bedömningar ska dessa dokumenteras och följas upp. Verksamheten utför åtgärderna 

5 Patientdatalag (2008:355)
6 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i 
hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40)
7 Personuppgiftslag (1998:204)
8 Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
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och ska dokumentera och rapportera i vårdplanen. Åtgärder som inte kan utföras ska genast 
rapporteras till legitimerad personal.

Vid överlämnade av dokumentation mellan olika vårdgivare ska utföraren inhämta den enskildes 
samtycke.

5.10.13 Genomförande plan
Utföraren är enligt socialtjänstlagen skyldig att upprätta en genomförandeplan. Här ska den planerade 
verkställigheten av den enskilde individens beviljade insatser dokumenteras och det ska framgå vad, 
vem, när och hur insatserna ska utformas samt hur och när dessa ska följas upp.

Genomförandeplanen är till för att ta tillvara den enskildes erfarenhet, behov och önskemål samt den 
professionella kunskapen som finns kring densamme. Genomförandeplanen ska upprättas tillsammans 
med den enskilde samt om den enskilde så önskar tillsammans med anhörig eller annan företrädare och 
ska ses som ett verktyg för personalen i det dagliga arbetet.

Genomförandeplanen ska vara aktuell, upprättad som handling och följas upp vid förändringar eller 
minst två (2) gånger per år eller vid behov. Om den enskilde inte vill vara delaktig i upprättande av 
genomförandeplanen ska en personalinstruktion upprättas.

Förändringar från genomförandeplanens planerade insatser ska dokumenteras.

Utföraren ska inom fjorton (14) dagar efter mottagande upprättat en genomförandeplan.

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
Dokumentation tillhörande 
uppdraget enligt 
kravspecifikation

Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

5.10.14 Näransvarig
För att säkra kundens rätt till delaktighet, inflytande och information ska utföraren utse en 
näransvarig inom sju (7) dagar från att insatserna har påbörjats, vilken ska fungera som länk mellan 
kund och verksamhet. Näransvarig ska erbjuda regelbundna kontakter med den enskilde, och 
eventuellt anhöriga/närstående samt god man/förvaltare för att erhålla nödvändiga kunskaper om den 
enskildes vardagsliv och behov av hemtjänst. 

Näransvarig ska i så stor utsträckning som möjligt utföra den beviljade hjälpen.
Näransvarig ska ansvara för att genomförandeplan upprättas och följs upp. Näransvarig ska vid behov 
informera ansvarig chef om förändringar och om kontakt behöver tas med ansvarig 
biståndshandläggare för eventuell omprövning av beslut. 
Om den enskilde inte är nöjd med sin näransvarig ska möjlighet finnas att byta. 

I övrigt ska sociala sektorns rutin och uppdragsbeskrivning följas där det framgår vilka övriga 
uppgifter näransvarig har.

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
Näransvarig Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan

2. Varning
3. Hävande av avtal.

5.10.15 Förändring av omvårdnadsbehov
Vid tillfälliga förändringar som är nödvändiga för att skydda liv och hälsa och upprätthålla en skälig 
levnadsnivå för den enskilde, har enhetschef mandat att besluta om förändring i insatser över 
helgdagar för kund som tillhör verksamheten. Med tillfälliga förändringar avses utökat behov av hjälp 
som är tillfällig och som bedöms återgå till tidigare behov igen, exempelvis utökat behov av hjälp i 
samband med tillfällig sjukdom.
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Förändringen av den enskildes behov och utförda insatser ska dokumenteras och 
biståndshandläggare ska informeras. Biståndshandläggaren gör en uppföljning i ärendet inom sju (7) 
dagar.

Vid utökat behov av insatser som bedöms vara mer långvarigt ska biståndshandläggare meddelas 
omgående för förhandsbedömning och vid ansökan inleda utredning och fatta beslut. Enhetschef och 
biståndshandläggare ska samråda kring vad som måste åtgärdas omedelbart av enhetschefen i väntan 
på utredning och beslut.

Utföraren ska också, så fort det kommit till utförarens kännedom, omgående meddela 
biståndshandläggaren om en kund är inlagd på sjukhus eller om denne har avlidit.

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
Förändring av behov Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan

2. Varning
3. Hävande av avtal.

5.10.16 Dubbelbemanning 
Huvudregeln är att besök inte utförs med dubbelbemanning eller mer då det kan ha negativ inverkan 
på upplevelsen av hemtjänstens kvalitet. Det kan ha en begränsande effekt på den enskildes 
möjligheter att utöva brukarinflytande. Beslut tas av biståndshandläggare.

Undantag från att utföra en insats med fler än en person är om det krävs för att säkerställa en god 
hälso- och sjukvård, säkerhet vid förflyttningar med personlyft och en god arbetsmiljö. Beslut tas av 
enhetschef. Ersättning utgår ej.

5.10.17 Byte av utförare
Hemtjänstkunderna har rätt att byta utförare. Om kund önskar välja en annan utförare ska han eller 
hon ta kontakt med sin biståndshandläggare. Bytet ska ske inom fjorton (14) dagar och datum 
planeras i samförstånd. 
När ny utförare är vald meddelar biståndshandläggaren den ursprungliga utföraren att ett avslut ska 
göras på tidigare beställning. 
Detta ska ske omgående, antingen muntligt eller elektroniskt, samt bekräftas skriftligen av 
ursprunglig utföraren. Samtidigt görs den nya beställningen hos den nya utföraren. Om den enskilde 
ger samtycke ska plan för genomförande rapporteras över till den nya utföraren.

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
Byte av utförare Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan

2. Varning
3. Hävande av avtal.

5.10.18 Hälso- och sjukvård
Enligt hälso- och sjukvårdslagen är region och respektive kommun huvudman med ansvar att erbjuda 
en god hälso- och sjukvård på lika villkor för befolkningen.
Vårdgivare är den som utför hälso- och sjukvård. Vårdgivare kan vara region, kommun eller privat 
utförare. Vårdgivare är skyldiga att bedriva hälso- och sjukvård så att kraven på god och säker vård 
uppfylls enligt lag.
 
Utförarens personal får inte ta på sig ansvar för hälso- och sjukvård om inte ansvar givits på delegation 
från hälso- och sjukvården. När den enskilde inte själv kan ansvara för sina hälso- och 
sjukvårdsinsatser, gäller att utföraren inte kan vara behjälplig utan delegering från hälso- och 
sjukvården. Hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs på delegation faktureras enligt rutin Leksands 
Kommun.
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Specifik rehabilitering är insatser som ges av arbetsterapeut och fysioterapeut och som kan instrueras 
eller delegeras till utföraren. Kommunen kan om de så väljer låta en rehabiliteringsassistent utföra 
specifik rehabilitering hos kund som har extern utförare. Insatsen anpassas till den enskilde med 
hänsyn till dennes hälso- och sjukvårdsbehov. Egenvårdsbedömningen ligger till grund för hur 
insatserna ska utföras.

Utförare som tagit på sig ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatserna har skyldighet att utföra 
insatserna samt leverera kundens läkemedel. Ersättning utgår ej för leverans av läkemedel.

Utförare ska verka för god samverkan med såväl Region Dalarna som med andra verksamma inom 
området.

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
Delegerad hälso- och sjukvård Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan

2. Varning
3. Hävande av avtal.

5.10.19 Egenvård
Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att 
den enskilde själv kan utföra eller utföra med hjälp av någon annan. Om den enskilde behöver praktisk 
hjälp med hälso- och sjukvårdsuppgifter kan det bli aktuellt för hemtjänstpersonal att bistå. Insatserna 
är då att betrakta som del av egenvård. Den enskilde ansvarar för egenvården, men kan söka bistånd 
om praktisk hjälp att utföra den. Det ingår då i beslut om biståndsinsatser. Det kan till exempel handla 
om hjälp med att ta ögondroppar, ta medicin, ta insulin samt ta på och av ordinerade stödstrumpor. 
Egenvård ingår i den ersättning som utföraren får för hemtjänsten relaterat till att denna form av 
insats är reglerad och bedömd enligt socialtjänsten.
Den enskildes tillstånd kan dock förändras så att han eller hon inte längre kan ta ansvar för sin egen 
hälsa. Personalen ska avisera brister i egenvården till ansvarig sjuksköterska, fysioterapeut eller 
arbetsterapeut.

Legitimerad personal bedömer om den enskilde kan eller inte kan ta ansvar för sin egen vård. Om den 
enskilde inte kan ta ansvar övergår egenvård till hälso- och sjukvård och insatserna utförs på 
delegation.

5.10.20 Rehabilitering i hemmet
Vardagsrehabilitering är ett arbetssätt för att stödja den enskilde till trygghet, delaktighet och 
oberoende. Arbetssättet innehåller tidiga strukturerade insatser som utgår från den enskildes mål och 
förutsättningar genom ett rehabiliterande förhållningssätt.

5.10.21 Uppdrag för legitimerad personal omfattar
Legitimerad personal ska arbeta utifrån gällande lagar och författningar, det vill säga att författning, 
kompetensstyrning och prioriteringsordningar är vägledande i det dagliga arbetet.

Efter medicinsk bedömning utförs arbetsuppgifter på fler nivåer. Legitimerades roll och ansvar 
omfattar:

 arbetsledning utifrån hälso- och sjukvårdsansvar; egenvårdsbedömning, riskbedömning och 
förebyggande och behandlande åtgärder, omvårdnad, rehabilitering, habilitering, hjälpmedel, 
läkemedel, utrustning

 konsultativt med instruktioner och råd till den enskilde efter egenvårdsbedömning
 handledning till personal som genom handräckning eller på ordination utför hälso- och 

sjukvårdsuppgift
 utbildning till personal som med reell kompetens utför hälso- och sjukvårdsuppgift på 

delegation
 behandling genom att själv utföra hälso- och sjukvård som inte kan ordineras eller delegeras.
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Som legitimerad finns en möjlighet att delegera arbetsuppgifter till omsorgspersonal som då kommer 
att omfattas av patientsäkerhetslagen. Legitimerad personal ska försäkra sig om att den som tar emot 
uppgiften har de förutsättningar som fordras för uppgiften. Legitimerad personal får inte delegera en 
uppgift om det inte är förenligt med god och säker vård.

5.10.22 Tandvård 
Verksamheten ska till kund med omfattande personlig omvårdnad vara tandvården behjälplig i deras 
uppsökande verksamhet och att nödvändig tandvård erbjuds till äldre. 

5.10.23 Palliativ vård, vård vid livets slut och extra vak
Verksamheten ska säkerställa att den enskilde som befinner sig i livets slutskede ges ett humant och 
värdigt omhändertagande. Verksamheten ska tillgodose den enskildes fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella behov med syfte att den enskilde får leva med största möjliga välbefinnande genom att 
arbeta enligt NVP - Nationell Vårdplan för Palliativ vård.

Vid vård i livets slut kan nattvak vara aktuellt. Ersättning för nattvak ingår inte i ersättningen men för 
varje specifikt tillfälle kan det beviljas med samma ersättning som övriga insatser. När behovet 
uppkommer ska det beslutas efter samråd med MAS eller VC för hälso- och sjukvården och det 
specialiserade palliativa teamet. Vaket kan utföras av den privata utföraren om kunden redan har 
hemtjänstinsatser från dem.

Utföraren ska samarbeta med primärvården, Specialiserad palliativ vård och/eller den kommunala 
hemsjukvården när det gäller personer som vårdas i livets slutskede.

5.10.24 Förebyggande och korrigerande åtgärder
Verksamheten ska förebygga ohälsa och olyckor genom systematisk rapportering och analys av 
riskfaktorer såsom fallstatistik och andra avvikelser, samt göra korrigeringar av uppkomna fel och 
avvikelser.

5.11 Den enskildes skydd

5.11.1 Synpunkter och klagomål
Leksands Kommun har en särskild synpunktshantering, Tyck Till, för att ta tillvara den enskildes 
rättigheter att anmäla klagomål och lämna synpunkter.
Utföraren ska ha en skriftlig rutin för och en i verksamheten väl känd process för klagomålshantering. 
Verksamheten ansvarar för att rutinen följs och är väl känd. Alla ska arbeta systematiskt med de 
synpunkter och klagomål som kommer in från enskilda och anhöriga/närstående eller medborgare. 
Den enskilde ska alltid veta till vem man vänder sig för att på ett enkelt sätt lämna synpunkter 
och/eller klagomål på utförarens verksamhet.

Utföraren ska följa de grundkrav som anges i Leksands Kommuns rutin.
 klagomål ska hanteras skyndsamt
 dokumentation ska ske med redovisning av vidtagna åtgärder
 verksamheten ska informera kunden om Leksands Kommuns synpunktshantering 
 verksamheten ska svara för att personalen har kännedom om Leksands Kommuns 

synpunktshantering

Utföraren ska årligen eller på begäran redovisa vilka synpunkter och klagomål som inkommit och 
vilka åtgärder som vidtagits med anledning av dessa.

Synpunkter och klagomål som är av allvarlig art ska omedelbart meddelas Leksands Kommuns 
kontaktperson.
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Den enskilde kan alltid klaga direkt till Leksands Kommun och Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO)  och patientombudsmannen om denne så önskar.

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
Hantering av avvikelser, lex Sarah 
samt synpunkter och klagomål

Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

5.11.2 Avvikelsehantering
En viktig del i kvalitetssäkringsarbetet är att identifiera, dokumentera, rapportera, analysera, åtgärda 
och följa upp risker och risk för avvikelser som inträffar i verksamheten. Alla felbehandlingar, olyckor, 
tillbud med mera i verksamheten utgör avvikelser. Avvikelser kan även vara till exempel bemötande, 
icke utförda insatser, bristande information eller kommunikation.
Erfarenheterna från kvalitetssäkringsarbetet ska utgöra ett underlag för det fortsatta arbetet samt det 
förebyggande riskhanteringsarbetet.

Skyldighet för verksamheterna att ta emot och utreda avvikelser regleras i socialstyrelsens föreskrift 
och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 9och verksamheterna ska följa 
sociala sektorns rutin och instruktioner för avvikelsehantering. Rutinen ska integreras i det dagliga 
arbetet vid enheten. All rapportering, hantering och dokumentation av avvikelser ska utföras i de 
dokument som Leksands Kommun anger.

Verksamheten ska i samband med introduktion av nyanställd personal, och därefter kontinuerligt, 
informera personalen om rapporteringsskyldigheten.

Utföraren ska varje månad göra en månadssammanställning av inrapporterade avvikelser. 
Sammanställningen utgör grund för analys, förbättringsarbete och lärande på enheten.

Återrapportering av avvikelser ska årligen ske till Leksands kommun.

5.11.3 Socialtjänst – lex Sarah
Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. I socialtjänstlagen finns bestämmelser som 
reglerar det gemensamma ansvaret för kvalitet och som innebär att var och en som fullgör uppgifter 
enligt socialtjänstlagen ska medverka till att verksamheten och de insatser som genomförs är av god 
kvalitet. Bestämmelserna om lex Sarah10 är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Den som 
uppmärksammar ett missförhållande/en påtaglig risk för ett missförhållande ska genast rapportera 
det. Ansvarig för verksamheten ska säkerställa att all personal känner till bestämmelsen om 
rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah.

Med missförhållande/påtaglig risk för missförhållande som ska rapporteras avses såväl utförda 
handlingar som handlingar som någon av försummelse eller annat skäl har underlåtit att utföra. Både 
utförda och inte utförda handlingar ska ha inneburit hot mot eller medfört konsekvenser för enskildas

 livsföring
 säkerhet/rättssäkerhet
 fysiska eller psykiska hälsa

Rapport om missförhållande/risk för missförhållande överlämnas i egen regi till sociala sektorns 
verksamhetschef (VC) för hälso- och sjukvården som ansvarar för utredning och fortsatt hantering. Se 
rutin för hantering av lex Sarah.

Enskild verksamhet har eget ansvar och ska tillämpa de skyldigheter som följer av bestämmelserna 
om lex Sarah samt Leksands kommuns rutin. När enskild verksamhet som bedriver verksamhet på 
uppdrag av Leksands Kommun tagit emot en rapport om missförhållande/risk för missförhållande 
samt själva gjort en utredning skall denna skickas till verksamhetschef HSL som eventuellt. utreder 
vidare och informerar individnämnden som i sin tur avgör om anmälan skall göras till IVO.

9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah (SOSFS 2011:5)
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Om den avvikande händelsen inte bedöms vara ett missförhållande/påtaglig risk för missförhållande, 
utan endast avser fel eller brist, ska den rapporteras som en avvikelse.

Utföraren ska årligen göra en sammanställning av inrapporterade lex Sarah-rapporter. 
Sammanställningen utgör grund för analys, förbättringsarbete och lärande. Den ska vara en del av 
verksamhetens års- eller kvalitetsberättelse.

5.11.4 Patientsäkerhet – lex Maria
Enligt patientsäkerhetslagen ska hälso- och sjukvårdspersonal sörja för att hög patientsäkerhet 
upprätthålls. Personalen ska i detta syfte rapportera risker för vårdskador samt händelser som har 
medfört, eller hade kunnat medföra en vårdskada. Hälso- och sjukvårdspersonal har motsvarande 
rapporteringsskyldighet även när det gäller andra skador än vårdskador till följd av säkerhetsbrister i 
verksamheten.

Vårdgivaren ska upprätta rutiner utifrån socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete samt inspektionen för vård och omsorgs (IVO) 
föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört, eller hade kunnat medföra, en allvarlig 
vårdskada.

När en avvikelse är av mer allvarlig art ska det inträffade omedelbart rapporteras till kommunens 
MAS eller MAR. Alla avvikelser som rör medicintekniska produkter (hjälpmedel) ska skickas till MAR 
för fördjupad utredning. VC hälso- och sjukvård, MAS eller MAR har ansvar att anmäla till IVO om 
vårdskada eller risk för vårdskada enligt lex Maria sker. Anmälan till IVO ska innehålla en utredning 
om vård- givarens systematiska patientsäkerhetsarbete och om åtgärder om beslut är tagna för att 
förhindra att detta händer igen. Utredningen ska ske tillsammans med de som är inblandade i 
händelsen.

5.11.5 Hygien
Utföraren ska följa Socialstyrelsens föreskrift Basal hygien i vård och omsorg 11 och Region Dalarnas 
vårdprogram Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarna 12 och ska utarbeta rutiner för att 
förhindra smittspridning samt för att uppfylla kraven i föreskriften. All personal har ett ansvar att följa 
dessa rutiner i alla vårdsituationer oavsett om det finns en känd smitta eller inte. 

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
Hygien Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan

2. Varning
3. Hävande av avtal.

5.11.6 Samverkan
För att uppnå kontinuitet runt kunden ska verksamheten samarbeta med anhörig/god man/förvaltare 
och för den enskilde andra viktiga personer, organisationer, myndigheter och andra vårdgivare i den 
utsträckning den enskilde medger detta.

Representant för utföraren ska vid behov delta i vårdplanering där samordnad individuell plan (SIP) 
ska upprättas i samverkan mellan huvudmännen och den enskilde eller med dennes företrädare.

Utföraren ska vara den enskilde behjälplig med externa kontakter såsom till exempel färdtjänst, 
läkare eller dylikt.

Utföraren ska tillsammans med till exempel Leksands Kommun, Region Dalarna, frivilliga 
organisationer och studieförbund initiera och utveckla samverkansformer. Utföraren ansvarar för att 
skapa de samverkans forum som krävs. Det kan till exempel innebära att bjuda in till team träff.

11 Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10)
12 Kommunal vård Dalarna hygienriktlinjer
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Utföraren ska eftersträva att söka samarbete med frivilligorganisationer i syfte att motverka isolering 
och uppmuntra till eller bibehålla kundens olika intressen. Eventuella insatser eller aktiviteter ska 
dock alltid grundas på kundens önskemål och samtycke och med iakttagande av den enskildes 
integritet.

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
Samverkan Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan

2. Varning
3. Hävande av avtal.

5.11.7 Nyckelhantering
Utföraren ska ha en skriven rutin för nyckelhantering för signering vid mottagande och återlämnande 
av nycklar. Förlust av nycklar ska omedelbart redovisas till närmaste chef. Privata utförare ska 
redovisa till Leksands Kommuns kontaktperson. Eventuella kostnader som drabbar den enskilde på 
grund av låsbyte förorsakat av försumlighet hos utförarens personal bärs av utföraren.
Tillverkning av nycklar för att utförare ska kunna utföra beviljade insatser betalas av kund.
Leksands Kommun monterar där det är möjligt ett nyckelfritt låstillbehör hos kunder som har 
trygghetslarm samt omvårdnad- eller serviceinsatser för att minska hantering av nycklar.

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
Nyckelhantering Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan

2. Varning
3. Hävande av avtal.

5.11.8 Hantering av enskildas medel
Kunden eller dennes närstående/god man/förvaltare ska normalt sköta hanteringen av kundens egna 
medel. När så inte kan ske ska utföraren ha rutiner för en säker hantering av kunders pengar och egna 
medel.

5.11.9 Hemgångsklara patienter
Verksamheten ska säkerställa att kund som vårdas på sjukhus kan återvända till sin bostad. 
Förutsättningarna är att läkare bedömt kunden vara hemgångsklar och att biståndshandläggare och 
sociala sektorns legitimerade personal bedömt att kunden kan återvända till sin bostad.

5.11.10 Hjälpmedel och utrustning
Leksands Kommuns legitimerade personal förskriver individuella hjälpmedel. Hjälpmedelshantering 
styrs via en gemensam nämnd för Region Dalarna och länets alla kommuner, Hjälpmedel Dalarna.
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och egentillverkning av 
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården finns bestämmelser om användning och hantering 
av dessa produkter. Hjälpmedelshantering i Leksands Kommun sker utifrån sociala sektorns 
kvalitetssäkring av medicintekniska produkter. Här beskrivs ansvar och roller kring hantering av 
hjälpmedel och den utrustning som verksamheten kan ha behov av.

Egenansvarsprodukter enligt Region Dalarnas förteckning samt tjänster kopplade till exempelvis byte 
av däck och slang på hjälpmedel bekostas av den enskilde. Social sektorn debiterar patienten 
hjälpmedelsavgift samt faktisk kostnad för egenansvarsprodukter.

Utföraren ska säkerställa personalens skyldigheter i samband med användning av medicinteknisk 
utrustning i hälso- och sjukvård.

Verksamheten ska följa hjälpmedel Dalarnas hjälpmedelspolicy och rutiner från MAS/MAR.
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5.11.11 Information 
Verksamheten ska ansvara för att kund, närstående och god man/förvaltare ges information om 
verksamheten, förändringar av verksamheten och information som är av vikt för att den enskilde ska 
ges möjlighet att bevaka sina rättigheter och sitt personliga skydd.

Verksamheten ansvarar för att i en särskild informationsskrift beskriva den egna verksamheten, 
inriktning, kvalitetsmål och arbetssätt.

Leksands Kommun informerar om utförarnas verksamhet på Leksands Kommuns hemsida. Utföraren 
ska informera sociala sektorn om eventuella förändringar så att informationen om utföraren på 
Leksands Kommuns hemsida hålls uppdaterad.

5.12 Personal

5.12.1 Arbetsgivaransvar
Leksands Kommun är arbetsgivare för sin personal. Privata entreprenörer är arbetsgivare för sin 
personal.

Arbetsgivaren ska ansvara för:
 att gällande lagar, författningar och avtal iakttas
 att anställa, avlöna och i förekommande fall säga upp personal i enlighet med gällande 

delegationsordning
 att förebygga skador och ohälsa som kan drabba personal, kunder, närstående samt 

utomstående
 att omedelbart vidta erforderliga rättsliga åtgärder mot personal som misstänks för att ha 

begått brott riktade mot en kund och att i varje enskilt fall avge rapport till socialchef

5.12.2 Arbetsmiljöansvar
Utföraren ska ansvara för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen13. Utföraren ansvarar för att 
kontinuerligt och systematiskt arbeta för att uppnå en god arbetsmiljö. Samtliga arbetsskador och 
tillbud ska dokumenteras på sådant sätt att erfarenheter kan återföras till verksamheten.

Det ska vara tydligt vem som har arbetsmiljöansvar vid enheten.

Utföraren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå i 
enlighet med arbetsmiljölagen.

Verksamheten ska ha en arbetsmiljöplan.

5.12.3 Arbetstekniska hjälpmedel
Med arbetstekniska hjälpmedel avses sådan utrustning som anställda behöver för att förebygga 
arbetsskador i sitt arbete. Det åligger utföraren att tillhandahålla och bekosta arbetstekniska 
hjälpmedel. Utföraren ansvarar för att den tekniska utrustning som används håller god kondition och 
uppfyller säkerhetskraven, samt att personalen har kunskap om handhavandet.

Om personal har behov av arbetstekniskt hjälpmedel, för den enskilde, ska det alltid göras i samråd 
med legitimerad personal och bedömning av till exempel förflyttningssituation.

13 Arbetsmiljölag (1977:1160)
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Bristande kunskap i exempelvis rehabiliterande förhållningssätt eller förflyttningsteknik hos personal 
är inte ett skäl att förskriva hjälpmedel.

Avsteg från förskrivningsprocessen vid behov som utgår från annat än patienten, exempelvis 
arbetsmiljö, krävs dialog med verksamhetschef/enhetschef som beslutar och dokumenterar.

5.12.4 Arbetskläder
Utföraren ska tillse att personalen har tillgång till och använda arbetskläder och skyddskläder som 
uppfyller kraven enligt Socialstyrelsens föreskrift ”Basal hygien i vård och omsorg”.
Arbetskläder ska i enlighet med föreskriften bytas dagligen eller oftare vid behov.

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
Arbetskläder Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan

2. Varning
3. Hävande av avtal.

5.12.5 Frånvaro
Utföraren ska ha en skriftlig instruktion för hur situationer hanteras när ordinarie personal är 
frånvarande, så att den enskilde får insatser enligt biståndsbeslutet.

5.12.6 Identitetshandling
Alla anställda (och underleverantörer) ska alltid bära giltig identitetshandling med foto på ett sådant 
sätt att den är synlig för den enskilde.

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
Giltig identitetshandling med foto Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan

2. Varning
3. Hävande av avtal.

5.12.7 Lag och kollektivavtal
Utföraren får inte vidta åtgärd som kan åsidosätta lag eller kollektivavtal för arbetet eller annars strida 
mot vad som är allmänt godtaget i motsvarande verksamhet. Utföraren ska avkräva samma utfästelse 
av den som eventuellt anlitas som underleverantör.

Leksands Kommun framhåller vikten av att utföraren tecknar kollektivavtal om anställningsvillkor 
med mera för anställda hos utföraren. Om utföraren inte har tecknat kollektivavtal ska 
arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, tjänstepension och avtalspension motsvarande gällande 
kollektivavtal tecknas och betalas för anställd personal. Utföraren ska även garantera sina anställda 
lön, semester och arbetstid motsvarande gällande kollektivavtal.

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
Arbetsgivaransvar, lag
och
kollektivavtal 

Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

5.12.8 Antidiskriminering
Det är av stor betydelse att Leksands Kommuns utförare lever upp till grundläggande demokratiska 
värderingar. Utföraren ska tillse att verksamheten präglas av alla människors lika värde. Ett 
kontinuerligt antidiskrimineringsarbete bör eftersträvas exempelvis genom fortbildning av personal. 

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
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Grundläggande 
demokratiska 
värderingar

Uppföljning 4. Krav på åtgärdsplan
5. Varning
6. Hävande av avtal.

5.12.9 Meddelarfrihet
Personalen äger rätt att utöva meddelarfrihet. Enligt tryckfrihetsförordningen14 samt offentlighets- 
och sekretesslagen 15ska den som arbetar i en privat verksamhet inom vård och omsorg ha 
motsvarande rätt som offentligt anställda att berätta om missförhållanden till media. Det gäller de 
verksamheter som helt eller delvis finansieras av skattemedel. Rätten att berätta om missförhållanden 
ingår i meddelandeskyddet och innebär att den som bedriver verksamheten inte får efterforska vem 
som har berättat om saker till media.

Den som gör sådana efterforskningar kan dömas för brott.

Det råder dock inte meddelarfrihet för uppgifter om enskildas personliga och privata ekonomiska 
förhållanden eller som rör säkerhet. I meddelarfriheten innefattas inte heller information som gäller 
pågående förhandlingar rörande löne- eller andra anställningsvillkor eller som är hemlig enligt lag.

Det åligger utföraren att informera berörd personal om den meddelarfrihet som råder.

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
Meddelarfrihet Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan

2. Varning
3. Hävande av avtal.

5.12.10 Personalutbildning och kompetensutveckling

Leksands Kommun eftersträvar att personal som utför hemtjänst minst ska ha formell kompetens 
motsvarande gymnasiets omvårdnadsprogram.

Utföraren ska eftersträva att omvårdnadspersonal har formell kompetens motsvarande gymnasiets 
vård- och omvårdnadsprogram. 

Utföraren ska sträva efter att successivt höja andelen personal med ovan angivna formella kompetens.

Utföraren ska verka för att personalen har adekvat utbildning och de kvalifikationer som behövs för 
att uppfylla kraven på god hemtjänst, d.v.s. med helhetssyn och biståndsbeslut som grund.

Utföraren ska även svara för att personalen kontinuerligt ges erforderlig handledning, fortbildning 
och kompetensutveckling.
 
Personalen ska ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i det svenska språket för att kunna 
kommunicera med den enskilde, närstående och medarbetare samt för att kunna dokumentera.

Personalen ska ha en grundläggande kunskap om en god omvårdnad som bland annat innefattar 
personlig omvårdnad och förflyttningar.

Personalen ska ha grundläggande kunskaper i ett rehabiliterande förhållningssätt. 

Personalen ska ha grundläggande kunskaper i arbetssättet Individens behov i centrum.

14 Tryckfrihetsförordning (1949:105)
15 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
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I verksamheten ska finnas omvårdnadspersonal som har en grundläggande kunskap om läkemedel. 
Personalen ska ha förståelse för risker vid felaktig hantering av läkemedel och ha kännedom om 
symptom som är vanlig vid biverkningar.

Personalen ska ha grundläggande kunskaper om matens och måltidens betydelse för hälsan och hur 
bristfällig mathållning kan påverka den enskilde.

Personalen ska ha grundläggande kunskap om matlagning och förmåga att tillreda enklare måltider.

Personalen ska ha grundläggande kunskap om demenssjukdom. Det ska bland personalen finnas 
medarbetare som har fördjupad kunskap om demenssjukdom och som vid behov kan handleda och 
informera kollegor om arbetet med personer med demenssjukdom.

Personalen ska ha grundutbildning i hantering av personlyft enligt Leksands Kommuns riktlinjer.

Personalen ska ha grundläggande kunskap om risker vid fallskador och hur man förhindrar fall.

Personalen ska ha grundläggande kunskaper i bemötande och omvårdnad av den enskilde och dennes 
närstående vid livets slut och hur man förebygger onödigt lidande så att den enskilde får ett gott slut.

Personalen ska ha grundläggande kunskaper i basal hygien i vård och omsorg för att förebygga 
smittspridning.

Utföraren ska ha en skriftlig plan för hur de anställdas kompetens ska utvecklas för att kontinuerligt 
möta de krav som ställs på tjänsten.

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
Utbildningsnivå Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan

2. Varning
3. Hävande av avtal.

5.12.11 Personalrekrytering
Vid rekrytering ska verksamheten sträva efter att anställa personer med formell kompetens. Det ska 
finnas kompetenskrav samt introduktionsprogram som tillgodoser kraven på god vård och omsorg. 
Krav på svenska språket i både tal och skrift.

5.12.13 Utdrag ur belastningsregistret
Vid erbjudande om nyanställning ska alla sökande lämna utdrag från belastningsregistret innan 
anställningsavtal ingås. Utdraget får vara högst ett år (1) gammalt och lämnas till chef. För bedömning 
av informationen i registerutdragen, se rutin.
 
Inget utdrag kan begäras av redan anställd personal. Om en medarbetare slutar sin anställning och 
sedan återanställs vid ett senare tillfälle ska personen uppvisa ett nytt utdrag om det gått mer än tolv 
(12) månader sedan personen var anställd.

5.12.14 Verksamhetsförlagd utbildning och praktikplatser
Utföraren ska tillhandahålla praktikplatser inom verksamhetsområdets olika yrkeskompetenser. 
Utförarens personal ska ge handledning till studenter/elever/praktikanter i verksamheten.
Verksamheten ska vara öppen för att ta emot högskolans studenter samt grundskolans och gymnasiets 
elever i deras yrkesvägledning. Den personal som handleder studenter/elever/ praktikanter ska ha den 
kompetens för detta som utbildningssamordnaren kräver. 
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5.12.15 Tystnadsplikt
Utföraren ska se till att all personal är väl förtrogna med och följer de regler om tystnadsplikt som 
gäller för verksamheten. 
Det ska finnas dokumenterat hos utföraren att information om tystnadsplikten och dess innebörd har 
givits och mottagits av medarbetare.
Dessa krav gäller även för eventuella underleverantörer.

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
Tystnadsplikt Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan

2. Varning
3. Hävande av avtal.

5.12.16 Information om personalförhållanden
Utföraren ska på begäran från beställaren lämna följande information samt på begäran från facklig 
organisation, efter menprövning, lämna följande information i avidentifierad form.

Personallistor där följande framgår för varje anställd:
 typ av tjänst
 utbildning (avseende omvårdnadspersonal)
 ålder
 tjänstgöringsgrad i procent
 anställningsform (tillsvidare, visstid)
 lönenivå

Uppgift om kollektivavtal
 finns kollektivavtal (ja/nej) 
 om kollektivavtal finns ska avtalet/avtalsområdet anges.

6 IT

6.1 Support
Leksands kommun ger IT support enbart till de funktioner vilka Leksands kommun driftar. Support i 
verksamhetssystemet sker via sociala sektorns systemförvaltare av verksamhetssystemet.

7 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och 
rapportering till Leksands Kommun

7.1 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Enligt såväl socialtjänstlag, hälso- och sjukvårdslag, patientsäkerhetslag och tandvårdslag16 ska 
verksamheten bedrivas med god kvalitet och kvaliteten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas 
och säkras. Krav på ledningssystem för kvalitet regleras även i socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd17 och innebär att utföraren ska ha ett eget kvalitetsledningssystem. Verksamheten ska 
säkerställa följsamhet till Leksands Kommuns kvalitetsmål samt föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Verksamhet som bedriver socialtjänst och hälso- och sjukvård ska:

16 Tandvårdslag (SFS 1985:125)
17 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)

56



32

 planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten på ett sätt som 
leder till att kravet på god vård och omsorg upprätthålls

 vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vård skador
 ge patienter och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet

All dokumentation av avvikelser ska utföras enligt sociala sektorns rutin och instruktion.

Verksamheten ska säkerställa att medarbetare arbetar i enlighet med processer och rutiner som ingår 
i ledningssystemet. Det innebär att alla medarbetare arbetar systematiskt och på ett likartat sätt, för 
att säkerställa att verksamheten som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet.
Ledningssystemet ska innehålla följande områden:

 ansvar
 styrdokument 
 processer och rutiner
 samverkan
 egenkontroll/uppföljning
 avvikelser/klagomål och synpunkter 
 riskanalyser

God kvalitet inom socialtjänsten och kommunal hälso-och sjukvård kan bedrivas i termer av att 
insatserna svarar upp de lagar, förordningar, föreskrifter som beslutats samt att de:

 bygger på respekt för människors självbestämmande och integritet
 utgår från en helhetssyn, är samordnad och präglas av kontinuitet
 är kunskapsbaserade och effektivt utförda
 är tillgängliga och jämlikt fördelade
 är trygga och säkra och präglade av rättssäkerhet i myndighetsutövningen
 Utskottet för vård och omsorg beslutade 2012 att utarbeta en riktlinje för arbetet med 

kvalitetsarbetet där det beskrivs hur arbetet ska ske löpande.

Kvalitetsarbetet ska:
 bidra till att medborgarnas behov av service och stöd tillgodoses
 säkerställa kvalitet i verksamheten och att den fortlöpande utvecklas
 bedriva systematiskt och vara en del i det dagliga arbetet.

7.2 Rapportering till Leksands Kommun
Kommunstyrelsen har antagit en plan för uppföljning av externa utförare som ska använda 
Standardiserad plan för uppföljning av privata utförare. Planen utgör grunden för sociala sektorns 
årliga kvalitetsuppföljning. För utförare i egen regi sker uppföljning efter sociala sektorns beslutade 
plan för övriga uppföljningar.

Utföraren ska årligen lämna erforderliga uppgifter och statistik, verksamhetsplan, som sedan 
återredovisas i en årsberättelse och en patientsäkerhetsberättelse till sociala sektorn.

7.2.1 Kvalitet-och verksamhetsplan
Kvalitet- och verksamhetsplanen ska innehålla:

 hur verksamheten arbetar med systematiskt kvalitetsarbete, mål och indikatorer, beskrivning 
av verksamheten

 resultat av kundundersökning jämfört med tidigare år, analys av resultaten och eventuella 
handlingsplaner

 planering och åtgärder inför nästkommande års samt även innehålla en riskanalys och 
åtgärder i en handlingsplan

 kvalitet- och verksamhetsplanen ska vara inlämnad senast sista december innevarande år 
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7.2.2 Årsredovisning
Årsredovisningen ska innehålla:

 hur verksamheten har arbetat med att säkerställa trygghet och kontinuitet för den enskilde 

 hur verksamheten har arbetat med gott bemötande, respekt och integritet
 hur verksamheten arbetat med att kunden fått inflytande och självbestämmande
 antal utförda timmar och kundtid
 antal årsarbetare och personaltäthet
 vilken kompetensutbildning som genomförts
 ekonomiska resultat i form av utfall, balans och resultat

Årsredovisningen ska vara inlämnad senast sista mars i annat fall enligt överenskommelse med 
Leksands Kommun.

7.2.3 Dokumentationsskyldighet av resultat 
Alla resultat på vad som uppnåtts, förbättringsområden och åtgärder ska dokumenteras i en 
kvalitetsberättelse och finnas tillgänglig för de som önskar ta del av den. Den ska ha en detaljnivå som 
gör att det går att bedöma hur arbetet med systematisk och fortlöpande utveckling och hur kvaliteten 
bedrivits under året.

7.2.4 Patientsäkerhetsberättelse
Det framgår av patientsäkerhetslagen18 att vårdgivare ska bedriva ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete och därigenom förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Verksamheten 
ska varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Den ska vara MAS tillhanda senast sista vardagen 
i januari.

I den ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet på detaljnivå har bedrivits under föregående 
kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har 
uppnåtts. I den beskrivningen ska verksamheten ha beskrivit det kontinuerliga arbetet med 
egenkontroller. Det innebär uppföljning av bland annat;

 skydd och begränsningsåtgärder
 fallskador
 läkemedelsrelaterade skador
 suicid
 trycksår
 undernäring
 VRI – vårdrelaterade infektioner
 lex Sarah och lex Maria 

Patientsäkerhetsberättelser hålls tillgänglig för alla som vill ta del av den och diarieförs i Leksands 
Kommuns diarium.

Utföraren ska delta på sociala sektorns utförande forum, så kallade LOV-möten. 

Utföraren ska på begäran informera utskottet om verksamheten när Leksands Kommun så önskar. 

18 Patientsäkerhetslagen (2010:69)
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Verksamheten har möjlighet att kommentera och lämna synpunkter på revisionen och ska vid 
eventuella brister skriftligt redovisa lämpliga åtgärder i en handlingsplan.

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
Ledningssystem för kvalitet 
(SOSFS 2011:9)

Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

7.2 Egenkontroll
Utföraren ska årligen genomföra egenkontroll av verksamheten. Denna kan kompletteras med 
kundundersökningar och andra sätt för att inhämta information om kvalitet och verksamhet.

Egenkontrollen är en kontroll av att utförandet svarar mot åtagandet, samt underlag för förbättringar 
av verksamheten. Eventuella brister ska tillsammans med tänkta åtgärder redovisas i en 
riskanalys/handlingsplan.

Egenkontroll med kundundersökningar och annat material ska tillsammans med tillhörande 
förbättringsplan redovisas i verksamhetsberättelsen till Leksands Kommun.

7.3 Utförarens rapportering till sociala sektorn
Kunden debiteras för utförd tid. För korrekta fakturor till kund ska utföraren rapportera utförd tid 
hos varje kund, varje månad med den metod som sociala sektorn anger. Rapportering ska endast ske 
av beviljade och utförda insatser. 

Avvikelser från beställningen skickas till avgiftshandläggare i Leksands Kommun på särskilda 
blanketter och enligt instruktion senast den femte (5) vardagen i varje kalendermånad. 

7.4 Insyn i utförarens verksamhet
Tjänstemännen har rätt att ta del av den dokumentation som krävs för att huvudmannen 
kommunstyrelsen/utskottet ska kunna följa upp att avtalen efterlevs och att kunderna får rätt vård och 
omsorg enligt biståndsbeslutet.

Utföraren ska utan dröjsmål ställa begärda handlingar och personal till Leksands kommun och dess 
revisorer förfogande för deras kontroll och uppföljning.

Utföraren ska ta fram och tillhandahålla de uppgifter som Leksands kommun kan komma att begära 
för att informera sig om verksamheten.

Utföraren ska på begäran lämna information till sociala sektorn som därmed möjliggör för 
allmänheten att få insyn i hur tjänsterna utförs, i enlighet med Kommunallagen.

Leksands Kommun kan även uppdra åt fristående konsult och dylikt att utföra uppföljning, kontroll 
eller utvärdering. Utföraren ska i sådant fall bereda denne tillträde och insyn i sådan utsträckning att 
denne kan genomföra sitt uppdrag.

8. Kommersiella villkor/Avtalsvillkor

8.1 Information och marknadsföring
Leksands Kommun kommer att informera om valfrihetssystemet samt vilka utförare som sociala 
sektorn tecknat avtal med. Informationen kommer att finnas på Leksands Kommuns hemsida samt i 
tryckt form. Syftet är att ge kunderna så mycket information som möjligt om kundvalet samt om 
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utförarna. Informationen avser att underlätta jämförelser och ge en lättläst presentation av varje 
utförare.

Utföraren förbinder sig att lämna en korrekt och saklig information om sin verksamhet till Leksands 
Kommun. De utförare som det tecknats avtal med kommer ska följa rutinen för vilka uppgifter som 
ska finnas med i informationen om valfrihetssystemet. Utföraren ansvarar för att informationen är 
aktuell under hela avtalstiden. 

Utföraren äger rätt att marknadsföra och ta fram informationsmaterial vid sidan om det som 
publiceras på Leksands Kommuns hemsida om sin verksamhet och eventuella tilläggstjänster. 

Leksands Kommun förutsätter att utförarna utformar sin information/ marknadsföring på ett sådant 
sätt att den inte uppfattas som påträngande av kunden och i övrigt är etiskt försvarbar. 
Informationen/marknadsföring ska vara förenlig med gällande lagar och direktiv och utformas enligt 
god marknadsföringssed, vilket innebär att det inte är tillåtet:

 att göra upprepade och oönskade personliga besök i kundens hem
 att ta upprepade och oönskade kontakter per telefon, fax, e-post eller annat medium
 att uttryckligen informera kunden om att utförarens försörjning ”står på spel” om inte kunden 

vill ha sina insatser utförda av hemtjänstverksamheten
 att erbjuda gåva eller gratis tjänst och samtidigt kräva att kunden väljer att få sina insatser 

utförda av hemtjänstverksamheten

Utföraren är skyldig att ge objektiv information till kunderna om hur valfrihetssystemet fungerar och 
hur man byter till annan utförare. Det innebär att en kort text om detta ska finnas med i allt 
informations- och marknadsföringsmaterial som lämnas till befintliga eller presumtiva 
hemtjänstkunder.

8.2 Insyn beträffande utförarens ekonomiska ställning
Det är av väsentlig betydelse att den organisation som Leksands Kommun tecknar avtal med fullgör 
sina åligganden beträffande inbetalning av skatter och sociala avgifter. Det är också viktigt att den i 
övrigt lever upp till legala administrativa krav, exempelvis att den lämnar in årsredovisning i tid 
etcetera. Leksands Kommun kommer därför att löpande följa upp att utföraren fullgör sina åligganden 
samt förbehåller sig rätten, att vid behov, begära skriftliga svar på utfallet av dessa uppföljningar.

Om det under avtalstiden uppdagas att utföraren eller underleverantör, i väsentligt hänseende eller vid 
frekventa tillfällen, underlåtit att inbetala förfallen skatt eller avgift betraktas detta som sådant 
avtalsbrott som medför hävningsrätt för Leksands Kommun. Det gäller även om utförare eller 
underleverantör underlåter att inkomma med årsredovisning eller inte i övrigt lever upp till legala 
bestämmelser.

Hävningsrätt föreligger dock inte om dröjsmålet är föranlett av tvist med skattemyndigheten 
beträffande skattens eller avgiftens storlek, eller om det finns annan godtagbar förklaring till det 
inträffade. Om omständigheterna som nämns ovan inträffar åligger det utföraren att snarast 
underrätta Leksands Kommun om detta.

8.3 Skadeförebyggande åtgärder
Utföraren ska förebygga skador som kan drabba kunder, personal, närstående och utomstående. 
Utföraren ska ha erforderliga försäkringar.

8.4 Skadeståndsskyldighet
Utföraren svarar för skadestånd som Leksands kommun kan komma att förpliktigas utge till tredje 
man på grund av vållande hos utföraren, eventuell underentreprenör eller personal.
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8.5 Försäkringar
Utföraren ska teckna och under avtalsperioden vidmakthålla ansvarsförsäkrings och andra 
erforderliga försäkringar som håller den enskilde och Leksands Kommun skadelös vid skada vållad av 
utförarens personal eller eventuella underleverantörer. 

För att styrka att ovannämnda försäkringar har tecknats ska utföraren överlämna en kopia till 
kommunen i samband med undertecknande av kontrakt och därefter årligen enligt plan.

Patientförsäkring
Leksands Kommun ansvarar för patientförsäkring enligt patientskadelagen.

Erforderliga tillstånd
Vårdgivaren ska ha erforderliga tillstånd för verksamhetens bedrivande.

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
Försäkring Uppföljning 1.. Hävande av avtal.

8.6 Ekonomi

8.6.1 Ersättning
Ersättningen till utförare som tecknar avtal med Leksands Kommun fastställs av kommunstyrelsen i 
november/december innevarande år för nästkommande år. Utföraren meddelas prisjustering senast 
15 december varje år.

Ersättningsnivån är anpassad till att insatserna utförs alla dagar mellan klockan 07.00 – 22.00

Det innebär att utföraren inte har möjlighet att begränsa sina insatser inom dessa tider. Om utföraren 
kommer överens med kunden om insatser på andra tider än vad som framgår av uppdraget så står det 
utföraren fritt att göra så. En sådan överenskommelse ska dokumenteras. 
Ingen ytterligare ersättning utgår.

När biståndshandläggaren fattat ett biståndsbeslut överlämnas uppdraget till utföraren. Med 
insatserna följer en schablontid. Schablontiden för samtliga insatser som beviljas kunden per månad 
är tak för vad utföraren får utföra och får ersättning för.

Utföraren kan inte permanent utöka insatser i tid och kräva ersättning för den utökade tiden utan att 
biståndshandläggare inlett utredning och fattat beslut. Det finns fem (5) timmar utöver beviljat 
bistånd per månad att disponera vid förändrade behov och kontakt med biståndshandläggare skall tas 
nästkommande vardag. Det system Leksands Kommun har för inregistrering av ändrade behov ska 
användas.

Skulle uppdraget inte utföras på ett sådant sätt att det uppfyller vad som överenskommits mellan 
parterna kan det bli aktuellt med avdrag på ersättningen.

Vid betalning ska ersättningen justeras för avvikelser från beställda uppdrag. Utföraren ska
redovisa eventuella avvikelser vid inregistrering. De avvikelser som på detta sätt ska regleras särskilt 
är följande:

 uppdrag som avslutats under månaden
 uppdrag som utökats eller minskats under månaden
 uppdrag där enstaka insatser inte utförts

Om en utförare underlåter att rapportera insatser som inte har utförts eller om en utförare rapporterar 
insatser som är tilläggstjänster kommer Leksands Kommun betrakta detta som ett väsentligt 
avtalsbrott.

Leksands Kommun betalar inte ersättning till utföraren för planerad eller oplanerad kundfrånvaro 
annat än nedan angivet.
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 ersättning utgår till utförare vid avvikelse utan tidigare förvarning från kunden för 
innevarande dags planering, så kallad ”bomtid” det vill säga om utföraren kommer hem till 
kunden och den inte är hemma

 ersättning utgår till utförare vid dödsfall i ett dygn räknat från dag efter kunden avlidit för 
planerade insatser därefter utgår ingen ersättning

Utföraren ersätts i efterskott för godkända av sociala sektorn utförd tid. Förutsatt att fakturan är 
sociala sektorn tillhanda senast dag tjugo (20) i månaden. Fakturan betalas av sociala sektorn under 
förutsättning att fakturan är korrekt, trettio (30) dagar efter det att fakturan inkommit till Leksands 
Kommun. Faktureringsavgifter eller liknande till exempel expeditions-, order-, påminnelseavgifter 
eller liknande avgifter accepteras inte. I ersättningen ingår alla åtaganden såsom till exempel 
kontakter med anhöriga, Leksands Kommuns biståndshandläggare, verksamhetschefer, tjänsteman i 
sociala sektorns ledning, gode män/förvaltare, alla former av informationsöverföring, kontakter med 
och rapporter till sjuksköterska och/eller läkare. Likaså ingår ersättning för så kallad ”kringtid”, 
tjugofem (25) procent, i den tiden ingår administration såsom planering, restid, vårdplanering, SIP, 
kontakter med samarbetspartners, utbildning och arbetsplatsmöten. Sociala sektorn ska godkänna 
utförarens utförda tid och det är för den godkända tiden utföraren får ersättning. Underlaget för 
faktura ska vara sociala sektorn tillhanda senast den tionde (10) i månaden.

8.6.2 Avgifter
Den enskildes avgift för hemtjänsten följer av kommunfullmäktige fastställd taxa och uttages av 
Leksands Kommun. Utföraren får inte ta ut avgift av den enskilde för åtaganden och skyldigheter som 
omfattas av detta avtal.

Avgifter för privata entreprenörers tilläggstjänster faktureras av utföraren direkt till kunden.

8.6.3 Lokaler och inventarier
Utföraren ska själv bekosta de lokaler som behövs för verksamheten. Utföraren ska även stå för 
kostnader för inventarier och annan utrustning, till exempel elektroniska hjälpmedel (dator, 
mobiltelefoner etcetera) som behövs för verksamheten.

8.6.4 Elektroniks fakturahantering
Leksands kommun har ett krav på elektroniska fakturor vilket innebär krav på att samtliga 
avtalsleverantörer ska från avtalsstart leverera elektroniska fakturor i Svefakturaformat via Tietos 
VAN-tjänst eller annan leverantör som har samtrafikavtal med Tieto. Den elektroniska fakturan ska 
innehålla samtliga uppgifter som krävs enligt gällande momslagstiftning. Dessutom ska fakturan 
innehålla referenser enligt Svefakturastandard. Eventuella bilagor ska bifogas Svefakturan. Mer 
information finns på www.leksand.se under fliken ”E-faktura, leverantörer” 

I de fall där alternativ tjänsteleverantör krävs och där detta innebär extra kostnader äger Leksands 
Kommun rätt att debitera dessa merkostnader.

8.6.5 Vite – Elektroniska fakturor
I de fall leverantören inte fullgör sitt åtagande avseende elektroniska fakturor äger Leksands kommun 
rätt att kräva vite enligt följande; 

 vid förseningar av leverans av elektroniska fakturor med en månad eller mer från 
avtalsperiodens början utgår vite med 5 000kr (SEK) per påbörjad månad

8.6.6 Fakturauppgifter
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Faktura sändes till;

Leksands Kommun
Fakturaenheten
Sociala sektorn, ref 720
793 80 Leksand

8.6.7 Moms
Hemtjänst som ges i enlighet med socialtjänstlagen och som avses i denna upphandling är undantagen 
skatteplikt. Detta relaterat till att betrakta som social omsorg enligt mervärdesskattelagen19 och 
uppfyller kraven enligt Skatteverkets handledning för mervärdesskatt enligt kategori 1 eller 2. 

Utförarna ska således fakturera Leksands Kommun exklusive moms.

Utföraren ska på fakturan även ange organisationsnummer. I det fall utföraren fakturerar för andra 
tjänster ska utförarens momsredovisningsnummer/VAT nummer anges på fakturan.

I händelse av att utföraren är föremål för skatterevision från Skatteverket rörande momsen ska 
utföraren alltid hänvisa Skatteverket till Leksands Kommun för information om de tjänster som 
utföraren utför åt Leksands Kommun.

8.6.8 Betalningsvillkor
Fakturering sker i efterskott tidigast den första varje månad eller om denna dag skulle vara en lördag, 
söndag eller annan helgdag, närmast föregående bankdag. Betalningsvillkor trettio (30) dagar.

Fakturering enligt detta avtal får inte överlåtas på annan betalningsmottagare eller factoringbolag utan 
skriftligt medgivande från Leksands Kommun. 
Information om sådan betalningsmottagare ska finnas i avtalet eller som ett senare skriftligt tillägg till 
avtalet.

8.6.9 Dröjsmålsränta
Vid dröjsmål med betalning gäller räntelagens bestämmelser. Om eventuell försenad betalning kan 
härledas till felaktig eller ofullständig faktura accepteras inte dröjsmålsränta.
Räntefaktura understigande 500 kr (SEK) betalas inte.

8.6.10 Statsbidrag
Eventuella statsbidrag ansöker Leksands kommun om, privat utförare informeras om en eventuell 
fördelning enligt instruktioner från statsbidragsutfärdaren. 

8.6.11 Slutavräkning
Slutavräkning sker vid entreprenadens upphörande.

8.7 Överlåtelse av avtal
Avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person. Ny ansökan måste inkomma.

8.8 Ändrade ägarförhållanden
Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos utföraren eller hos utförarens eventuella 
moderbolag ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till Leksands Kommun.

19 Mervärdesskattelag (1994:200)

63



39

På begäran ska utföraren lämna ytterligare information om de nya ägarförhållandena och om 
utförarens möjligheter att uppfylla kontraktet. Uppfyller inte den nya ägaren kraven kan kommunen 
säga upp avtalet med omedelbar verkan.

8.9 Underleverantörer
Utföraren får inte under avtalstiden överlåta till underleverantör för att fullgöra del av uppdraget utan 
Leksands Kommuns skriftliga medgivande.

8.10 Avtalshandlingarnas inbördes rangordning
Avtal kommer att upprättas efter beslut om godkännande i enlighet med denna kravspecifikation.

Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte 
omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning:

1.Tillägg till avtal
2.Avtal
3.Kravspecifikation med bilagor
4.Ansökan

8.11 Avtalets giltighet samt ändringar och tillägg
Avtalet gäller från och med den dag då bägge parter undertecknat avtalet och tills vidare. Uppsägning 
av avtalet är tre (3) månader för båda partner. 

Leksands Kommun förbehåller sig rätten att ändra villkoren i avtalet med en (1) månads varsel. 
Utföraren måste inom dessa trettio (30) dagar skriftligen bekräfta att de nya villkoren accepteras. Vill 
inte utföraren bli bunden av de ändrade villkoren ska utföraren inom trettio (30) dagar från den 
tidpunkt ändringsmeddelandet är avsänt, skriftligen meddela Leksands Kommun att villkoren inte 
accepteras. 
Om sådant meddelande inte mottagits av Leksands Kommun inom den angivna tidsfristen blir 
utföraren bunden av de ändrade villkoren. 

Meddelar utföraren att de nya villkoren inte accepteras upphör avtalet att gälla senast 60 dagar efter 
den tidpunkt ändringsmeddelandet är avsänt, om inte avtalet av andra skäl upphör tidigare. Under 
denna period gäller kontraktet i sin lydelse före ändringarna. 
Ändringar och tillägg till avtal kan endast göras genom en skriftlig handling, undertecknad av behörig 
företrädare för Leksands Kommun och utföraren.

Leksands Kommun förbehåller sig rätten att säga upp avtalet i de fall Leksands Kommun finner att det 
finns behov att göra förändringar i avtalet eller när förutsättningarna för avtalet förändras (till 
exempel ändrade lagar eller politiska beslut). Uppsägningstiden är då tre (3) månader.

Om en utförare saknar uppdrag under en sammanhängande period på tolv (12) månader hävs avtalet.

8.12 Utförarens uppsägningstid
Utförare som önskar säga upp sitt avtal ska meddela detta skriftligt. Uppsägningstiden är tre (3) 
månader från och med den tid då uppsägningen inkommit till Leksands Kommun.

8.13 Avtalsbrott
Leksands Kommun utfärdar en skriftlig varning om utföraren inte fullgör sina åtaganden enligt denna 
kravspecifikation. 

I den skriftliga varningen ska en motivering till varningen framgå och har utföraren uppnått en (1) 
varning är det grund för hävning av avtal.
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Om avtalet sägs upp på grund av avtalsbrott är den part som brutit mot kontraktet skyldig att till den 
uppsägande parten utge skadestånd i enlighet med allmänna kontraktsrättsliga principer.

Uppsägning ska alltid ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som 
åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den uppsägande parten.

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
En (1) varning Uppföljning  Hävande av avtal.

8.14 Hävning
Part får häva ingånget avtal om motparten inte fullgör sina åtaganden, trots anmaning därom och 
avtalsbrottet är av väsentlig betydelse.

Leksands Kommuns socialchef har i följande fall rätt att häva avtalet, utan att motparten kan ställa 
krav på ersättning om:

 utföraren försätts i konkurs, likvidation eller kommer på sådant obestånd att utförare inte kan 
förväntas fullgöra sina åligganden

 utföraren har misskött inbetalning av skatter och sociala avgifter
 utföraren köps upp eller att ägarförhållanden väsentligt förändras
 utföraren är väsentligt försenad eller om dröjsmålen är återkommande
 utföraren bryter mot annan del av avtalet och det kan anses vara av vikt för beställaren att 

bestämmelsen efterlevs, det kan bland annat vara att utföraren saknar fungerande rutiner och 
system för kvalitetssäkring, inte fullgör sina åtaganden enligt vad som angivits i anbudet eller 
om tillsynsmyndigheten riktat allvarlig kritik mot verksamheten och kritiken inte föranlett 
erforderlig rättelse

 utföraren blir av med sitt tillstånd från IVO
 utföraren brister i uppfyllande av villkor enligt bilagda sanktionslistor och inte trots varning 

åtgärdar bristen

Utföraren får ej heller vara/bli dömd för brott i näringsverksamheten eller ha gjort sig skyldig till 
allvarliga fel i yrkesutövningen, detta gäller även företagsledning.

Det är med hänsyn till relationen mellan utförare och kund av synnerlig vikt att diskussion om 
eventuell tilläggstjänst förs så att det uppfyller gängse krav på bemötande. Brister i väsentligt 
hänseende vid hantering av tilläggstjänster betraktas som sådant avtalsbrott som medför hävningsrätt 
för Leksands Kommun.

Hävs avtalet enligt ovan, är utföraren ersättningsskyldig för den skada (kostnadsökning m.m.) som 
avtalsbrottet förorsakat.

8.15 Tvist mellan Leksands Kommun och utförare
Tvist mellan Leksands Kommun och utförare i anledning av ingånget avtal ska i första hand avgöras 
genom förhandling mellan parterna och i andra hand avgöras av svensk allmän domstol i den ort där 
Leksands Kommun svarar i tvistemål med tillämpning av svensk rätt.

9. Ansvar och säkerhet

9.1 Force majeure
Part är befriad från fullgörande av sina åtaganden enligt detta avtal, om denne visar att det inträffat ett 
hinder utanför dennes kontroll som parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets 
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ingående och vars följder parten inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Som hinder ska 
anses omständigheter såsom krig, naturkatastrof, konflikt på arbetsmarknaden, myndighetsåtgärd och 
därmed jämställd händelse. 

Omständighet som grundar sig i utförarens brott mot kollektivavtal eller lag utgör inte grund för 
ansvarsbefrielse.

För att få befrielse enligt första stycket ska part utan dröjsmål meddela den andra parten om det 
föreligger omständighet som kan medföra att denna bestämmelse ska tillämpas. Så snart hindret 
upphör ska åtagandet fullgöras på avtalat sätt. 

Arbetskonflikt som har sin grund i avsaknad av kollektivavtal eller parts brott mot kollektivavtal får 
inte åberopas som befrielsegrund.

Föreligger ovan nämnda omständigheter har Leksands Kommun rätt, att så länge de består, själv 
utföra utförarens åtaganden. Ersättningen till utföraren reduceras i förhållande till i vilken grad 
åtaganden inte kan fullgöras.

Utförare som avser att påkalla befrielsegrund enligt ovan ska utan dröjsmål skriftligen meddela den 
Leksands Kommun. Utföraren ska vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och 
effekten av befrielsegrund. Det åligger utföraren att medverka till att efterverkningarna av händelser 
som avses i detta stycke minimeras.

För de fall där befrielsegrunden varar mer än två (2) månader har Leksands Kommun rätt att säga upp 
avtalet med omedelbar verkan. Vid sådan uppsägning har inte utföraren rätt till ersättning av 
Leksands Kommun.

9.2 Krisberedskap
I händelse av höjd beredskap eller krig inordnas entreprenörens verksamhet i den kommunala 
organisationen. Detta innefattar bland annat skyldighet att bistå kommunen med personal och lokaler.

9.3 Dataskyddsförordningen GDPR
I de fall utföraren behandlar personuppgifter som omfattas av Dataskyddsförordningen GDPR, för 
Leksands Kommuns räkning, ska utföraren se till att det inte inkräktar på Leksands Kommuns 
möjlighet att leva upp till personuppgiftslagen och övriga lagar och bestämmelser inom detta område. 

Utföraren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifterna mot bland annat 
integritetsintrång och ska vid avtalsstart även underteckna personuppgiftsbiträdesavtal med Leksands 
Kommun.

Personuppgiftsbiträdesavtalet baseras på SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) mall, detta ska i 
sin helhet accepteras av utföraren.

9.4 Terminologi
Ansökan avser sökandens svar på kravspecifikationen.

Biståndshandläggare är en av Leksands Kommuns anställd tjänsteman som på delegation från 
individnämnden fattar beslut om insatser enligt socialtjänstlagen.

Biståndsbedömning är den del av biståndshandläggarens arbete som innebär att utifrån den 
enskildes behov och egna resurser avgöra vad som behövs för att säkerställa en skälig levnadsnivå.

Biståndsbeslut är det beslut enligt socialtjänstlagen som biståndshandläggare fattar beslut om 
utifrån biståndsbedömningen.
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Den enskilde och kund används synonymt och avser den person som beviljats insatser.

Genomförandeplan är en plan som utföraren gör tillsammans med kunden och som beskriver hur 
och när en beslutad insats praktiskt ska genomföras.

Hemsjukvård och rehabilitering avser de hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser som 
Leksands Kommun ansvarar. 

Kravspecifikationen är detta dokument i dess helhet, vilket är den upphandlande myndighetens 
underlag för upphandling.

Lagen o valfrihetssystem, LOV är en kompletterande lagstiftning för upphandling av vissa tjänster 
till lagen om offentlig upphandling.

Ordinärt boende är boende i hyresrätt, bostadsrätt, egen villa eller motsvarande.

Samordnad individuell plan, SIP ska upprättas vid behov tillsammans med regionen när den 
enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården. Av planen ska 
det framgå vilka insatser som behövs, vilka insatser respektive huvudman ansvarar för, vilka åtgärder 
som vidtas av någon annan än Leksands Kommun eller regionen och vem av huvudmännen som ska 
ha det övergripande ansvaret för planen.

Teamträff är ett möte där olika professioner deltar och kompletterar varandra. Teamträffen innebär 
att med kundens samtycke och med kunden i fokus skapa en helhetsbild av dennes behov.

Uppdrag är det avrop som biståndshandläggaren gör till utföraren utifrån biståndsbeslutet. 
Uppdraget kommer till utföraren i form av beslut.

Upphandlande myndigheten är den som genomför upphandlingen, det vill säga sociala sektorn, 
Leksands Kommun.

Utförare, entreprenör, verksamhet och sökande används synonymt och avser de som erhåller 
avtal och uppdrag att utföra beställda insatser.

Verksamhetssystem avser de digitala system där dokumentation enligt socialtjänstlagen och hälso- 
och sjukvårdslagen som berör den enskilde hanteras

10. Sanktionslista 

Villkor Kontrollpunkt Vid brist
Sanningsförsäkran Uppföljning 1. Hävande av avtal.

Tillstånd Uppföljning 1. Hävande av avtal.

Underleverantör Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

Skyldighet att ta emot uppdrag Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

Omvårdnadsnämnd
ens 
värdighetsgarantier

Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

Hälso- och sjukvård Uppföljning 1. Hävande av avtal.
2. Varning
3. Hävande av avtal.

Ledningens kunskaps- 
och 
erfarenhetsbakgrund

Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.
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Kännedom om vård och omsorg Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

Dokumentation tillhörande 
uppdraget enligt 
kravspecifikation

Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

Näransvarig Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

Förändring av behov Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

Byte av utförare Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

Delegerad hälso- och sjukvård Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

Hantering av avvikelser, lex Sarah 
samt synpunkter och klagomål

Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

 Hygien Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

Samverkan Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

Nyckelhantering och hantering av 
egna medel

Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

Arbetskläder Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

Giltig identitetshandling med foto Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

Arbetsgivaransvar, lag och 
kollektivavtal

Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

Grundläggande demokratiska 
värderingar

Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

Meddelarfrihet Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

Utbildningsnivå Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

 Tystnadsplikt Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

Ledningssystem för kvalitet 
(SOSFS 2011:9)

Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

Försäkring Uppföljning 1. Hävande av avtal.

Kommersiella
 villkor/Avtalsvillkor

Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

Ansvar och säkerhet; 
skadeförebyggande åtgärder, 
krisberedskap, force majeure och 
pandemi

Uppföljning 1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.
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Reservationsbilaga utskottet för vård och omsorg 2020-11-17 § 39 

Per Wiman (KD)
I kravspecifikationen för att bli godkänd utförare av hemtjänst enligt LOV
reserverar jag mig emot beslutet 5.12.10 Heltid som norm, att den externa utföraren ska 
erbjuda alla medarbetare rätt till heltid med möjlighet till deltid. Jag vill att det står med i 
protokollet att jag reserverat mig mot att detta skall vara ett krav för att bedriva hemtjänst som 
extern utförare.
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Datum
2020-10-13

Referens
Dnr 2019/28  

Administrativ service
Björn Arrias, 80080
bjorn.arrias@leksand.se

Firmatecknare för Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Enligt nuvarande beslut om firmateckning, daterat 9 december 2019, får 
följande personer, två i förening, teckna kommunens firma.

 Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C),

 Kommundirektör Göran Wigert, samt

 Tf sektorschef Maria Bond.
Firmatecknarna får teckna kommunens firma var för sig om det avser 
verkställighet av politiska beslut eller är av annars mindre vikt. 
Kommundirektören har rätt att vidaredelegera rätten att teckna kommunens 
firma i ärenden av administrativ och ekonomisk karaktär till statliga och 
kommunala myndigheter.
Den 1 januari 2021 tillträder Caroline Smitmanis Smids ny kommundirektör 
efter Göran Wigert.

Sektorns bedömning
Med anledning av att kommunen per 1 januari 2021 har en ny 
kommundirektör behöver ett nytt beslut om firmatecknare fattas som ändrar 
rätten att teckna kommunens firma från kommundirektör Göran Wigert till 
tillträdande kommundirektör Caroline Smitmanis Smids.
I övrigt saknas anledning att ändra vilka som får teckna kommunens firma 
och i vilka former. 

Förslag till beslut
1. Utse följande personer att, två i förening, teckna kommunens firma.

 Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C),

 Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids, samt

 Sektorschef Maria Bond.
2. Firmatecknarna får teckna kommunens firma var för sig om det avser 

verkställighet av politiska beslut eller är av annars mindre vikt. 
3. Kommundirektören har rätt att vidaredelegera rätten att teckna 

kommunens firma i ärenden av administrativ och ekonomisk karaktär till 
statliga och kommunala myndigheter.
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Dnr 2019/28
Sida
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4. Beslutet enligt punkterna ovan gäller från den 1 januari 2021, då 
kommunstyrelsens beslut om firmatecknare, daterat 2019-12-09, § 151, 
upphör att gälla.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande daterat 2020-10-13

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Samtliga sektorchefer
Ekonomiavdelningen
Administrativ service
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Datum
2020-09-29

Referens
Dnr 2020/6  

Individ- och familjeomsorgen
Gunilla Andersson, 80440
gunilla.andersson1@leksand.se

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2020 – 
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 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis. 
För 3:e kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera.

Förslag till beslut
1. Godkänna rapporteringen.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-29

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Socialchef Ulrika Gärdsback
Avd-chef Katja Vestling
Socialsekreterare Gunilla Andersson
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Sammanträdesdatum
2020-10-06

Individnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 171 Dnr 2020/6

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen – IFO kvartal 3/2020

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 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis. 
För 3:e kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-29

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Datum
2020-09-30

Referens
Dnr 2020/13  

Funktionshinder och stöd
Kristine Berglind Hallberg, Telefon.
kristine.berglind@leksand.se

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2020 – 
LSS

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis. 
För 3 kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Förslag till beslut
1. Godkänna rapporteringen.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-22

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Socialchef Ulrika Gärdsback
Avd-chef Katja Vestling
Enhetschef Kristine Berglind Hallberg
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Sammanträdesdatum
2020-11-03

Individnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 189 Dnr 2020/13

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen kvartal 3/2020 - LSS

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis. 
För 3 kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-22

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Datum
2020-10-26

Referens
Dnr 2020/14  

Äldreomsorg
Marie-Louise Jonsson, 80680
marie-louise.jonsson@leksand.se

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2020 – 
ordinärt boende

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis. 
För 3 kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera.

Förslag till beslut
1. Godkänna rapporteringen.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-26

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Socialchef Ulrika Gärdsback
Avd-chef Marie van Geffen Blomberg
Enhetschef Marie-Louise Jonsson
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Sammanträdesdatum
2020-11-03

Individnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 190 Dnr 2020/14

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen kvartal 3/2020 - ordinärt boende

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis. 
För 3 kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-26

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Datum
2020-10-22

Referens
Dnr 2020/15  

Äldreomsorg
Malin Hed, Telefon.
malin.hed@leksand.se

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2020 – 
särskilt boende

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis. 
För 3 kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Förslag till beslut
1. Godkänna rapporteringen.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-22

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Socialchef Ulrika Gärdsback
Avd-chef Marie van Geffen Blomberg
Enhetschef Malin Hed
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Sammanträdesdatum
2020-11-03

Individnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 191 Dnr 2020/15

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen kvartal 3/2020 - särskilt boende

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis. 
För 3 kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-22

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Koomunstyrelsen
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Datum
2020-11-27

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
Miljö:

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare:

 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen oktober 
2020

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen oktober 2020
Kultur

 Bidrag till annonsering i Magasin Leksand gällande konsert Ur Led 
Är Tiden, dnr 2020/1311

 Beslut gällande utdelning av Märta och Edvin Thunströms fond samt 
Anna och Per Tägströms fond, dnr 2020/1334

 Beslut gällande ansökan om garantibelopp, Ansökan om 
garantibelopp från kulturföreningen Paraden, dnr 2020/1226

Näringsliv

 Köpekontrakt Björken 200:30, dnr 2020/1294

 Nyttjanderättsavtal Noret 61:1, dnr 2020/1294

 Hyreskontrakt Cajmanen AB Faktoriet, dnr 2020/1298

 Begäran om betalningsreduktion, Cajmanen dnr 2020/1250

 Begäran om betalningsreduktion - Siljan Båttrafik AB, dnr 
2020/1349

 Begäran om betalningsreduktion – Siljansnäs Camping, dnr 
2020/1350
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Trafik

 Parkeringstillstånd oktober 2020

 Beslut om intagande av väg, Åkervägen 5, dnr 2020/1151

 Beslut, avslag intagande av väg Hälla Hyttbacken 19, dnr 2020/822

 Trafik - yttrande tillstånd, Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala föreskrifter. SHL Leksands IF A625.879/2020, dnr 
2020/1341

Utskotten
 Delegationsbeslut av utskottet för vård och omsorg enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2020-11-17

 Delegationsbeslut av utskottet för lärande och stöd enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2020-11-16

 Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2020-10-22, 2020-11-19

 Delegationsbeslut av allmänna utskottet enligt sammanträdesprotokoll 
daterat 2020-11-05

Personalärenden
Personalärenden enligt lista 2020-10-01—2020-10-31

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

och listor per den 27 november 2020

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-11-27
Delegeringslistor och protokoll

Slutligt beslut skickas till
Administrativ service 
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Datum
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