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KALLELSE
Datum

2020-02-28
Kommunstyrelsen
Björn Arrias

Kommunstyrelsens ledamöter
Ersättare för kännedom

Kommunstyrelsen
Kommunhuset

Plenisalen

Måndagen

den 9 mars 2020

kl. 13:00

Information

Som en del i Leksands näringslivsvecka har vi möjligheten att göra
företagsbesök på förmiddagen den 9 mars. Om detta har vi fått en inbjudan
per e-post av Monica Nyberg på näringslivsavdelningen. Det finns
fortfarande möjlighet att anmäla sig för besök hos vissa företag. Kontakta
Monica senast måndagen den 2 mars på monica.nyberg@leksand.se om du
vill göra en anmälan.
Sedvanliga arvoderingsregler gäller även under förmiddagen.
Ärenden med förslag till beslut
1

Val av justerare

2

Kommundirektören informerar

3

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

1. Godkänna rapporteringen.
Aktuellt underlag lämnas senast vid sammanträdet. Ärendet
föredras av kommundirektör Göran Wigert.

1

2019/258

2

4

Information om kommunalt partnerskapsprojekt och
besök från ICLD
Förslag till beslut

2020/221

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.
Rikard Eduards från Internationellt Centrum för Lokal Demokrati
(ICLD) informerar om kommunalt partnerskap.
Leksands nuvarande partnerskapsprojekt med Soroti, Uganda,
presenteras av representanter från projekt- och styrgrupp från
respektive kommun
5

Förvaltnings- och sektorsplaner 2020
Förslag till beslut

2020/148

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna redovisningen.
6

Överenskommelse om samverkansregler för den
offentligt finansierade hälso-och sjukvården,
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin fr.o.m. 2020
Förslag till beslut

2019/1474

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna överenskommelse om samverkansregler för den
offentligt finansierade hälso- och sjukvården,
läkemedelsindustrin och laboratorietekniska industrin, i
enlighet med förslaget. Överenskommelsen ersättare tidigare
samverkansöverenskommelse.
2. Uppdra till förvaltningen att verka för en god följsamhet till
samverkansreglerna inom kommunen.
7

Skolskjuts och övrig kollektivtrafik
Förslag till beslut lämnas vid sammanträdet.

2020/127

8

Remiss av förslag till avtal om regional kollektivtrafik
Förslag till beslut

2020/136

Kommunstyrelsens beslut

1. Delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att besvara
remissen.
9

Skrivelse från Vänsterpartiet
Inget förslag till beslut.

2

2020/109

3

10

Anmälan av fattade delegeringsbeslut
Förslag till beslut

2020/19

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas
i protokoll och listor per den 27 februari 2020.
11

Utskottsordförandena informerar

12

Kommunstyrelsens ordförande informerar

13

Rekrytering av ny kommundirektör
Information om den pågående processen lämnas vid
sammanträdet.

Ulrika Liljeberg (C)
Ordförande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2020-02-21

Dnr 2020/148

Kommunledning
Lotta Arnesson, 80198
lotta.arnesson@leksand.se

Sektorplaner 2020
Beskrivning av ärendet
Förvaltningsplanen är det styrdokument som förvaltningen arbetar efter mot
den politiska visionen och målen. Förvaltningsplanen visar även vad
förvaltningen ska prioritera under året för att nå vision, mål och
fokusområden.
Sektorerna har tagit fram sektorplaner där målen bryts ner. Förvaltnings- och
sektorplaner samt enhets- och avdelningsplaner tas upp på arbetsplatsträffar
och ligger till grund för måluppfyllelse i mål- och uppdragsdialog och
uppföljnings- och resultatsamtal.
Förslag till beslut
1. Godkänna redovisningen.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Förvaltningsplan 2019
Sektorplan Samhällsbyggnad 2020
Sektorplan Vård och omsorg 2020
Sektorplan Lärande och stöd 2020
Sektorplan Verksamhetsstöd 2020
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommundirektör Göran Wigert
Sektorchef Carin Fredlin
Sektorchef Maria Bond
Sektorchef Åke Sjöberg
Sektorchef Ulrika Gärdsback

4

Datum

2020-02-21
Leksands kommun

5

Referens

Sida

Dnr 2020/148

2(2)

Förvaltningsplan för
Leksands kommun
Planering och prioritering 2020
Resultat och analys 2019
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Förord
2019 har passerat och vi har tillsammans genom ett hårt arbete lyckats vända ett beräknat
underskott till ett överskott. Det innebär att förutsättningarna ser något bättre ut när vi nu går in i
2020. Trots det kvarstår de ekonomiska utmaningarna och besparingspaketet i 63 punkter på totalt
37,8 miljoner kronor ska börja verkställas. 37,8 miljoner kan inte sparas in utan att det märks i en
redan slimmad organisation. Vårt uppdrag är dock att genomföra besparingarna på bästa möjliga sätt
för att kunna fortsätta leverera välfärdstjänster av hög kvalitet till våra kommuninvånare.
Besparingarna och minskade resurser innebär också en påfrestning på organisationen. Vi ska försöka
genomföra förändringarna så att det inte påverkar arbetsmiljön på ett negativt sätt. Trots att vi
under 2019 arbetat med arbetsmiljön fortsätter sjukskrivningstalen att vara höga. Under 2020 är vårt
fokusområde hållbart medarbetarskap. Vi ska förbättra arbetsmiljön, bli en ännu attraktivare
arbetsgivare, minska sjukfrånvaron och prioritera kompetensförsörjningen. Lyckas vi förbättra de här
delarna får vi ett hållbart medarbetarskap.
Jag vill trycka på att arbetsmiljön är ett gemensamt ansvar där vi alla måste hjälpas åt för att den ska
bli bra. I mångt och mycket är vi varandras arbetsmiljö. Ett gott bemötande inte bara mot våra
kunder utan också mot varandra betyder så mycket för hur vi trivs och mår på jobbet. Att vi hjälper
varandra och bryr oss om våra arbetskamrater gör att vi kan må lite bättre men också att vi kan göra
ett bättre jobb.
Vi ser nu fram emot 2020 där vi tillsammans arbetar för att bli en ännu bättre kommun.

Göran Wigert
Kommundirektör
Leksands kommun
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Inledning
Hur ska kommunen jobba?
Förvaltningsplanen är det styrdokument som talar om hur förvaltningen avser arbeta för att nå de av
fullmäktige antagna målen och röra sig i riktning mot den politiska visionen.
Planen ska vara känd hos alla medarbetare. Sektorerna bryter ner målen i sina sektors-, avdelningsoch enhetsplaner. I dessa konkretiseras hur vision, mål och strategier ska förverkligas. Planerna är
inte politiskt antagna och kan komma att ändras under året av verksamheterna själva, och det ska
finnas täckning i budgeten för verksamhetsplaneringen. Dess innehåll tas upp på arbetsplatsträffar
och ligger till grund för individens måluppfyllelse i mål- och uppdragsdialog och uppföljnings- och
resultatsamtal.
Förvaltningen arbetar utifrån kommunens värdegrund som innebär att:
 Vi har en gemensam riktning
 Vi gör saker bättre tillsammans
 Du är mitt fokus
 Jag är viktig
Förvaltningen arbetar även utifrån god ekonomisk hushållning.

Planering 2020
Förvaltningens prioriteringar 2020 utgår från kommunens vision 2025 och de politiska mål och
indikatorer som gäller för året. Uppföljning av förvaltningsplanen görs tre gånger per år.

Vision 2025 18 000 invånare
”Det är lätt att leva i Leksand, en kommun med 18 000 invånare. Här möts öppna och levnadsglada
människor i ett modernt samhälle som präglas av valfrihet, professionalitet och omtanke. Leksand är
en kommun med 18 000 invånare där människor trivs och känner sig hemma. Vi har en mycket bra
levnadsmiljö som är tillgänglig för alla, ett tryggt samhälle och hög kvalitet i våra gemensamma
verksamheter.”

Politiska mål och indikatorer 2020
Utifrån visionen fastställer fullmäktige årligen mål för verksamheterna i kommunen. Målen följs upp
med hjälp av indikatorer. 2020 är det 10 mål och 51 indikatorer varav 27 indikatorer har nationell
jämförelse. Alla sektorer bidrar direkt eller indirekt till att uppnå alla mål. Hur sektorerna arbetar
med mål och indikatorer framgår av sektorsplanerna. Målen och indikatorerna för 2020 är:
1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet






Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet
Andel miljöbilar i kommunorganisationen
Matsvinn, gram per portion
Utveckling av sopsäcksvikt efter källsorteringsprojekt
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2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och
social hälsa samt motverka missbruk och utanförskap










Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan
Elever i åk 4: Jag är ofta utomhus på rasterna
Elever i åk 8: Känt sig nedstämd
Åk 1 gymnasiet som uppger att de dricker alkohol
Åk 1 gymnasiet som uppger att de provat på narkotika
Unga som ingår i KAA som andel av invånare 16-19 år
Placeringar antal, vuxna missbrukare
Köp av vård för vuxna med missbruk, andel

3. Höja måluppfyllelsen hos elever i våra skolor











Andel elever som klarat alla delprov vid nationella proven i åk 3 – MA
Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska
Betyg i åk 6, andel som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen
Genomsnittligt meritvärde åk 6
Elever i åk 9: Genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde
Meritvärde åk 9 (17 ämnen)
Genomsnittlig betygspoäng – elever med gymnasieexamen

4. Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation
och läsning i förskolan





Andel elever som klarat alla delprov vid nationella proven i åk 3 – SV
Andel barnbokslån i kommunala bibliotek 0-17 år
Antal pedagogiska dokumentationer (DUK) som kopplar till skriftspråk, kommunikation
och läsning

5. Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, hälsofrämjande och
hållbar omsorg med inflytande över sin livssituation






Brukarbedömning särskilt boende – helhetssyn
Brukarbedömning hemtjänst – helhetssyn (inklusive LOV)
Brukarbedömning LSS - helhetssyn
Antal brukare/kunder som erhållit förenklad handläggning

6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarnas och den lokala
arbetsmarknadens behov








Andel sjukfrånvaro i kommunen totalt
Hållbart medarbetarskapsindex (HME) – Ledarskap/motivation/styrning totalt
Arbetsmiljöindex
Andel elever på yrkesvux som kommer i egen sysselsättning
Andel elever på gymnasiets yrkesprogram som kommer i egen sysselsättning
Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens

7. Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets
främsta sport- och friluftskommuner med fokus på barn och unga






Andel elever som deltar i kulturskola som andel av invånare 7-15 år
Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/invånare 7-20 år
Antal besökare i kulturhuset
Rankingplacering i Naturvårdsverkets årliga mätning ”Sveriges friluftskommun”
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Antal sidvisningar naturkartan

8. Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamhet samt
utveckla kommunens service och tillgänglighet







Andel webbformulär och e-tjänster i förhållande till totala antalet blanketter
Andel inkomna ärenden lösta av kundtjänst
Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka
Leksandshallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka
Delaktighetsindex

9. Skapa förutsättningar för fler bostäder och företag genom strategisk planering och
utveckling av mark och infrastruktur i hela kommunen







Handläggningstid från inkommen ansökan till beslut för bygglov, antal dagar
Tillämpning av lagar och regler (Insikt, index)
Tjänstemännens attityd till företagande (Insikt, index)
Antal bostäder som pågående detaljplaner möjliggör
Antal (under året) meter anlagda eller förbättrade cykelvägar

10. Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och för gynnande av
kommunala/regionala samarbeten




Antal samverkansområden/delad resurs
Nettopendling till kommun, andel (%)

Förvaltningens fokusområde 2020 för att nå
målen
Medarbetarnas bidrag är i högsta grad kopplat till det resultat och den kvalitet som förvaltningen
når. Utifrån de politiska målen och förra årets resultat har därför förvaltningen identifierat ”Hållbart
medarbetarskap” som fokusområde för 2020. I området ingår arbetsmiljö, attraktiv arbetsgivare,
sjukfrånvaro och kompetensförsörjning. Sektorerna ska, utifrån respektive sektors resultat och
behov, bryta ner fokusområdet till mål i sektors-, avdelnings- och enhetsplaner. Arbetet följs upp tre
gånger per år.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljö är ett område där förvaltningen har förhållandevis svaga resultat. Generellt har
resultatet försämrats ytterligare under 2019. Många medarbetare upplever att de har svårt att
hinna med sina arbetsuppgifter och att återhämta sig.
För att vara en attraktiv arbetsgivare och undvika att medarbetare blir sjuka behöver förvaltningen
arbeta med arbetsmiljön. Åtgärderna för detta kommer att variera utifrån verksamhet.

Åtgärder 2020

Ansvarig

 Använda OSA-kollen/Sunt arbetslivs modeller för arbetsmiljöarbete
 Arbeta aktivt med ledarskap och medarbetarskap
(till hjälp finns utbildningar, verktyg, chefsträffar/ledarforum etc.)

Indikator
Arbetsmiljöindex

Målnivå
>85

60-85
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Alla – vid behov
Alla – vid behov

Mätning
<60

Egen mätning

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen är hög, men varierar mycket mellan verksamheterna. En
del har nästan ingen sjukfrånvaro alls medan andra har hög sjukfrånvaro. (Timvikarierna har hög
sjukfrånvaro men är inte med i sjukfrånvarostatistiken för att siffrorna ska vara jämförbara med
andra kommuner).
De verksamheter som har hög sjukfrånvaro behöver göra särskilda satsningar för att minska
sjukfrånvaron eftersom den kan påverka arbetsmiljön. Den korta sjukfrånvaron kostar även
mycket pengar.

Åtgärder 2020

Ansvarig

 Regelbunden uppföljning av kort- och långtidssjukfrånvaro via Power-BI
 Fortsätta följa de rutiner som finns (till exempel samtal vid upprepad
korttidsfrånvaro, upprätta rehabplaner, följa sjukrutin etc.)

Indikator
Andel sjukfrånvaro i kommunen

Målnivå
25% övre
kvartilen
<6%

50%
6-8%

Alla – vid behov
Alla – vid behov

Mätning
25% lägsta
kvartilen
>8%

SKL/RKA
Egen mätning

Attraktiv arbetsgivare
Våra medarbetare är våra viktigaste ambassadörer. Det är viktigt att ta hand om medarbetare och
vikarier så att de trivs och vill jobba kvar i kommunen. Det blir också en allt större utmaning att få
tag i rätt kompetens, vilket gör det än viktigare att ge förutsättningar som får medarbetaren att
välja att stanna kvar i Leksands kommun.
Medarbetare och ledare som utvecklas och en bra arbetsmiljö kan bidra till ökad trivsel. Ett gott
klimat där vi tar hand om, ser och hjälper varandra är också viktiga faktorer för att en arbetsplats
ska upplevas som attraktiv.

Åtgärder 2020

Ansvarig

 Arbeta aktivt på varje arbetsplats med beslutad ledar- och
medarbetarpolicy
 Prioritera resurser som ska arbeta med arbetsgivarvarumärket

Indikator

Målnivå

HME index

25% övre
50%
kvartilen
>80
69-80
Vad anser du främst utmärker en attraktiv arbetsgivare?
Kan du rekommendera Leksands kommun som arbetsgivare)
(Egen mätning medarbetarenkät)

Alla – vid behov
Verksamhetsstöd

Mätning
25% lägsta
kvartilen
<69

SKR
Egen mätning

Kompetensförsörjning
Invånarantalet i kommunen ökar något för varje år. Även efterfrågan på tjänster och service ökar
samtidigt som tillgången på kompetens i arbetsför ålder tenderar att minska. Det är till exempel
svårt att få tag i vårdpersonal, förskollärare, lärare, socionomer, chefer och vissa typer av
specialistfunktioner.
Förvaltningen behöver prioritera kompetensförsörjning och genomföra planerade aktiviteter och
åtgärder utifrån kommunövergripande strategier.

Åtgärder 2020

Ansvarig
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 Arbeta aktivt med kompetensförsörjningsplan i varje verksamhet, både
på lång och kort sikt
 Ta emot praktikanter i alla verksamheter som har svårt att rekrytera
och göra den praktiken till den bästa någonsin för eleven/studenten

Indikator

Alla – vid behov
Alla – vid behov

Målnivå

Mätning

Jag lär nytt och utvecklas på mitt arbete
Jag upplever att jag har de förutsättningar som krävs för att ta emot nya kollegor
Jag upplever att jag har de förutsättningar som krävs för att ta emot nya praktikanter
(Egen mätning medarbetarenkät)

Resultat och analys 2019, åtgärder framåt
Vision 2025 – 18 000 invånare
Resultat

Befolkningsutveckling
18000

18000

17682
17369

17500

17056
16743

17000

16430
16117

15326
15289 15238
15146 15157 15252

15507

15640

15804 15807 15885

15968

16059

16144

16223

16298

16365

16500
16000
15500
15000
14500
14000
13500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025
scb
scb
scb
scb
scb
scb
scb

Diagrammet visar blå staplar utfall fram till 2018. Gul stapel utfall 2019, orange staplar SCBs prognos
och gröna staplar prognos enligt vision 2025.
I december 2019 bodde 15 807 personer i kommunen. 2019 ökade befolkningen med 3 personer,
födelsenettot var -59 och inflyttningsnettot +62. För att nå visionen med 18 000 invånare behöver
kommunen öka med cirka 365 invånare per år fram till 2025.
De senaste åren har barn i förskoleålder (1-5 år) ökat med cirka 80 personer. Antalet barn i
grundskoleålder (6-15 år) har ökat med cirka 140 personer sedan hösten 2014 och i gruppen 16-18 år
är antalet personer oförändrat sedan 2014. Åldersgruppen 25-36 år har ökat med cirka 260 personer
och antalet pensionärer (67 år och äldre) har ökat med cirka 460 personer jämfört med 2014.

Prognos var befolkningen flyttar inom nyckeltalsområden (NYKO)

Tabellen visar att befolkningen ser ut att öka mest i Noret, Åkerö och Insjön. I Sjugare, Djura, Gärde
och Tällberg minskar befolkningen enligt prognosen.
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Tabellen visar att medelåldern är högst i Tällberg och lägst i Insjön, Gärde och Noret.

Analys
Kommunen behöver öka invånarantalet bland annat för att klara kompetensförsörjningen framöver.
Många går i pension de närmaste åren, de invånare som är över 65 år ökar i antal samtidigt som
andelen personer i arbetsför ålder minskar. För att knyta framtida arbetskraft till oss är det viktigt att
ta emot högskolestudenter och praktikanter i olika åldrar och ger dem en bra och meningsfull
praktik. Vi behöver visa upp vad kommunen har att erbjuda. En viktig faktor för att få tag i arbetskraft
är att kommunen ses som en attraktiv arbetsgivare som man vill söka sig till.
För att öka inflyttningen till kommunen behövs fler bostäder. Vi behöver också erbjuda bra
verksamheter som förskolor, skolor och äldreomsorg för att människor ska vilja bo i och flytta till
Leksand.
De som bor i kommunen idag är våra bästa ambassadörer för att locka hit andra och för att välkomna
de som flyttar in. Det är viktigt att vi tar hand om de som redan bor här, så att de känner att de vill
stanna kvar.
Kommunen har idag ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter och det finns ett stort
friluftsutbud. Det här är faktorer som bör locka såväl yngre som äldre att flytta hit.
En förutsättning för att människor ska kunna bo i kommunen är att de får jobb här eller i närliggande
kommuner. Pendlingsmöjligheter mellan olika kommuner bör ses över för att underlätta för de som
bor här.

Åtgärder:




Fortsätta bygga attraktiva och ändamålsenliga bostäder.
Fortsätta marknadsföra vår kommun, våra verksamheter såsom skola och barnomsorg, och det
kultur- och fritidsutbud som finns.
Arbeta för att förbättra pendlingsmöjligheterna till arbete i närliggande kommuner.

Politiska mål
Måluppfyllelsen för de politiska målen redovisas enligt en tregradig färgskala.
Hög måluppfyllelse
Godkänd måluppfyllelse
Låg måluppfyllelse

För att nå hög måluppfyllelse och ”grön” nivå ska indikatorer vara i den övre kvartilen bland
jämförande kommuner (de 25 % bästa) i riket. Godkänd måluppfyllelse ”gul” nivå är mellersta
kvartilen (de 50 % mellersta) i riket och låg måluppfyllelse och ”röd” nivå är i den nedre kvartilen (de
25% lägsta i riket)
Finns det ingen nationell jämförelse ska resultatet vara bättre än föregående år för att nå hög
måluppfyllelse.
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1.Bygga fler bostäder – främst lägenheter – för både unga och
äldre
Indikatorer
Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av alla
gällande detaljplaner 31/12, antal/1000 invånare
Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 invånare
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus (lägenheter) under året,
antal/1000 invånare

Resultat
57.28

1.01
2.48

Resultat:






Planberedskapen ökade mycket under året. Antagande av detaljplaner som Åkerö brofäste bidrog
till det goda resultatet, då målsättningen var att resultatet skulle bli bättre än fjolårets. Även i
nationell jämförelse blir resultatet hög måluppfyllelse.
Antal färdigställda villor mellan januari och december 2019 uppgick till 16. Även här var
målsättningen att resultatet skulle överskrida fjolåret (2018: 0.8, 2019: 1.01), vilket ger ett
resultat med hög måluppfyllelse. I nationell jämförelse blir däremot resultatet enbart godkänt.
Gällande färdigställda bostäder i flerfamiljshus har Leksandsbostäder byggt 45 lägenheter i
kvarteret Snedkanten norr om OK/Q8 i centrala Leksand. Byggnationen påbörjades under hösten
2017 och huset blev klar för inflyttning juli 2019. Framöver kommer Hesseborns att bidra till
bostadsutvecklingen med ytterligare cirka 40 lägenheter. Eftersom målsättningen var att
resultatet skulle bli bättre än fjolårets ger det även här ett resultat med hög måluppfyllelse. Det
gäller även vid nationell jämförelse. Resultatet för detta nyckeltal blir dock något ryckigt över tid
på grund av långa ledtider förenade med stora byggprojekt.

Analys:
Det både byggs och tas fram nya detaljplaner för att bygga bostäder i Leksand. Det finns en del
färdiga detaljplaner som tillåter byggnation av flerfamiljshus (och villor). Utvecklande av mark och
byggnation av flerfamiljshus beror på Leksandsbostäders ekonomi och viljan av privata företag att
investera i Leksands kommun. Utveckling av flerfamiljshus måste ske på ett sätt som är ekonomiskt
hållbar och som inte förstör Leksands välfungerande fastighetsmarknad. Arbetet med att upprätthålla
relationer och tillit med privata fastighetsutvecklare måste fortsätta för att få till bra resultat på lång
sikt. Som det ser ut nu finns det ett stort tryck på hyresrätter i Leksands kommun.
Färdigställda bostäder i småhus har ökat de senaste tre
åren. Det är dock viktigt att poängtera att denna statistik
ger en fingervisning av utveckling på lite längre sikt
eftersom ägaren har 5 år på sig att avsluta
byggnationen.
Planberedskapen under de senaste par åren har ökat för
nya bostäder som kan byggas med stöd av alla gällande av detaljplaner. 2017 låg nivån på drygt 25
jämfört med 57 för 2019. Det är viktigt att fortsätta ta fram detaljplaner för nya bostadsområden men
det är inte den enda faktor som påverkar byggande av bostäder i Leksand.
Åtgärder:
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Fortsätta ta fram byggbara tomter. Se över möjligheten att ingå samverkan med andra kommuner
under 2020 för att säkerställa att vi kan anställa och bibehålla spetskompetens inom området.
Fortsätta arbeta med mjuka värden för att göra Leksand till en attraktiv ort att leva i.
Fortsätta värna relationer med bostadsexploatörer och bibehålla kommunens välfungerande
fastighetsmarknad.

2. Verkar för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges
möjlighet till större inflytande och mer utvecklande vardag
samt utveckla stödet till anhöriga
Indikator
Andel brukare som upplever att de är nöjd med helhetsbedömningen
inom äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning
Andel brukare som upplever att de är nöjd med helhetsbedömningen
inom LSS verksamheten
Andel anhöriga som är nöjda med det anhörigstöd de erhållit

Resultat
85%
90%
87%

Utifrån analysen av resultatet för 2018 skulle förvaltningen förbättra personalkontinuiteten i
hemtjänsten, arbeta med individuella genomförandeplaner, öka delaktigheten, tryggheten hos
brukare inom LSS samt öka informationen till de som anlitar anhörigstöd.

Resultat:









Det totala nationella resultatet för nöjdheten inom hemtjänsten och på särskilt boende är 85
procent (%).
Resultatet för hemtjänsten visar att endast 3 % är missnöjda med hemtjänsten, 88 % är nöjda
och 9 % svarar varken eller. Kunderna upplever att de blir bra bemötta, de känner förtroende för
personalen, de känner sig trygga och de tycker att samarbetet mellan hemtjänsten och anhöriga
fungerar bra. Däremot behöver informationen till kunderna om tillfälliga förändringar som sker
och möjlighet att påverka vilken tid de får sina insatser förbättras.
På särskilt boende är det 81 % som är nöjda med helheten, 9 % är missnöjda och 10 % varken
eller. De känner sig trygga och får ett bra bemötande av personalen. Det som ger lågt resultat är
att de boende vill har information om tillfälliga förändringar och de vill ha bättre aktiviteter.
Inom LSS verksamheten är 90 % nöjda. De sämre resultaten i undersökningen från året innan har
förbättrats mycket.
Personalkontinuiteten i hemtjänsten är den samma som året innan, vilket innebär att det är 19
personal som besöker en kund under 14 dagar.
Arbete med individuella genomförandeplaner pågår ständigt för att öka delaktigheten och
därmed också troligtvis nöjdheten både hos brukare och anhöriga.
Inom anhörigstöd är nöjdheten 87 %, vilket är något högre än året innan.

Analys:
Personalkontinuiteten i hemtjänsten som handlar om hur många personal en kund träffar under en
14-dagarsperiod är den samma som 2018. Detta verkar dock inte ha påverkat nöjdheten i
hemtjänsten 2019.
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En relativt låg svarsfrekvensen på brukarenkäten 2019 gör att resultaten kan påverkas negativt. Vem
som svarat på brukarenkäten, om det är kunden eller anhöriga påverkar också resultatet.
Svarsfrekvensen är låg i hela riket.
LSS verksamheten har ett bra resultat. LSS dagligverksamhet har infört veckomöten och planerade
aktiviteter. Det har bidragit till en större delaktighet hos brukarna och de är med och formar
aktiviteterna efter sina behov. Man har provat på andra aktiviteter och många brukare har bytt
aktiviteter. De har infört boenderåd på gruppboende som ökar delaktigheten när de planerar sina
egna aktiviteter och vågar tala om vad de vill.
Det som framkommit i undersökningen om anhörigstöd både 2018 och 2019 är att de anhöriga vill ha
ännu mer information, råd och stöd. Detta har tagits upp kontinuerligt på verksamhetsmöten. Årets
resultat visar på att ingen är missnöjd med anhörigstödet, men fler vill ha mer information om sina
anhöriga som är på korttidsboende och inom hemtjänsten.

Åtgärder:







Hemtjänsten arbetar med nya scheman. Det gör att de som är närstående har fått ett schema
som möjliggör att de går till sina kunder oftare än tidigare. Personalkontinuiteten blir bättre och
varje kund träffar färre antal personal.
Verksamheterna kommer i dialog med anhöriga försöka öka svarsfrekvensen på brukarenkäten
och få en förståelse om hur resultatet används. Näransvaret ska utvecklas och aktiviteter ses
över.
LSS-verksamheterna kommer att fokusera på att bibehålla de bra resultaten och utveckla
verksamheterna ännu mer genom mera samverkan samt öka de fysiska aktiviteterna för
brukarna.
Särskilt boende har satt upp anslagstavlor med strukturscheman så det blivit tydligare med
information till brukare och anhöriga och de boende har kunnat ta del av den aktivitet som
passar dem bäst. Det har också tagits bort trösklar och monterats ramper för ökad
självständighet så de boende kan röra sig mer på egen hand.
Anhörigstöd erbjuder löpande enskilda stödsamtal för anhöriga som vårdar eller stödjer
närstående oavsett sjukdom eller funktionsnedsättning, psykisk eller fysisk. Anhörigstöd
fortsätter även med anhörigträffar och föreläsningar.

3. Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk,
kommunikation och läsning i förskolan
Indikatorer
Andel årsarbetare med förskollärarexamen
Antal barn per årsarbetare

Resultat
55%
5,8

Andel personal som aktivt arbetar med läslyftet och/eller litteraturprofil

100%

Resultat:


Andelen årsarbetare med förskollärarexamen är fortfarande hög och enligt intern beräkning
ligger den på runt 55 %. De nationellt redovisade siffrorna för 2019 väntas i maj.
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Antalet barn per årsarbetare, enligt intern beräkning, stiger något från 5,7 (2018) till 5,8 (2019).
Samtliga förskolor arbetar med läslyftet och/eller litteraturprofilering. Två förskolor har också
blivit diplomerade litteraturprofil-förskolor; Fjärilen och Krabat. Ett resultat av denna satsning
kan sannolikt ses i att barnboksutlåningen har ökat de senaste åren från 28 till 49 %.

Analys:
Indikatorernas koppling till målet har upplevts som otydliga, vilket också kan spegla av sig i styrningen
av målet. Under 2018 gjorde den första gruppen årskurs 3-elever som gick i förskolan när detta mål
introducerades sina nationella prov i svenska. 2018 förbättrades resultatet från 66 till 72 %, men för
2019 vände resultatet nedåt igen till 65 %. Det finns därav behov av att kunna följa arbetet kring detta
mål med ökad precision. Inför kommande år har därför nya indikatorer tagits fram.

Åtgärder:


Att tydligare följa upp antal och innehåll i DUK:ar (Dokumentation, Utveckling och Kvalitet)
kopplade till intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning. Dels som ett underlag för
personalen att utveckla det pedagogiska innehållet i relation till varandra och vårdnadshavare,
dels som ett redskap för rektor att arbete med det pedagogiska ledarskapet kring detta.

4.Ha ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor med
fokus på elever med låg måluppfyllelse
Indikatorer
Andel elever som klarat alla delprov vid nationella proven i åk 3 – SV
Andel elever som klarat alla delprov vid nationella proven i åk 3 – MA
Betyg årskurs 6, andel (%) som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla
ämnen
Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska

Resultat
65%
62%
70,4%
84,8%

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik

87,2%

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska och svenska som andraspråk

≈100%

Meritvärde åk 9 (17 ämnen)

226,6

Genomsnittlig betygspoäng - elever med gymnasieexamen

14,0

Resultat:







Resultaten i nationella prov i matematik för årskurs 3 sjunker något, men Leksands elever ligger
fortfarande inom de mittersta kvartilerna.
Resultaten för årskurs 6-eleverna håller sig samtliga inom de mittersta kvartilerna i en nationell
jämförelse, men trenden är genomgående sjunkande jämfört med 2018. Andelen som uppnår
betyget E-A går från 77,4 till 70,4 %. Minst betyget E i engelska går från 90,3 till 84,8 % och
matematik 89,5 till 87,2 %. Anledningen till att resultatet i svenska redovisas som ≈100 beror på
att det är så få elever som ej uppnått E att exakta procenten inte kan redovisas på grund av
sekretesskäl.
Meritvärdet för årskurs 9 har ökat från 220,3 till 226,6. Som helhet ligger kommunen inom de två
mittersta kvartilerna, men sett till enbart pojkarna ligger de i den övre kvartilen, medan flickorna
ligger precis under gränsen för den övre kvartilen.
Genomsnittlig betygspoäng på gymnasiet har sjunkit marginellt från 14,1 i fjol till 14,0 i år.

Analys:
En fråga att ställa sig är varför resultaten i årskurs 6 sjunker och har så gjort sedan 2017. Med tanke
på de fortbildningsinsatser som gjorts bland annat via språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
borde resultaten åtminstone inte sjunka. Dock kan en förklaring vara att en ny skola med fristående
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huvudman startade under hösten 2017. Detta gjorde att den kommunala grundskolan tappade
motsvarande en klass per årskurs. Den enda statistik som finns redovisad för friskolan är den med
andelen elever som uppnår E-A för de två senaste läsåren. En sammantagen beräkning av de båda
huvudmännens resultat visar att nivån för hemkommunen inte förändrats (se tabell nedan). Under
2017 låg resultatet på 80,8 %. Det sammantagna resultatet för 2018 låg på 81 %, där de kommunala
grundskolornas resultat låg på 77,4 % medan det för den fristående skolan låg på 100 %. Ett liknande
mönster kan ses för 2019, men där resultaten sjunkit ytterligare för de kommunala skolorna, vilket
gör att det samlade resultatet blev 75 %.
Det är möjligt att tappet inom kommunala skolor kan bero på en mindre fördelaktig kamrateffekt, det
vill säga att om det finns några duktiga och ambitiösa elever i en klass så kan de dra med sig de
övriga. En mekanism som är bekräftad inom forskningen gällande socioekonomiska strukturer,
skolsegregation och skolans likvärdighet.

Andel som uppnår E-A i alla ämnen, åk 6
2017
Antal
Kommunen
Fristående
huvudman

2018
%

Antal

2019
%

Antal

%

172 80,8 123 77,4 129 70,4
-

-

23

100

23

100

Gällande årskurs 9 kommer sammanslagningen av kommunens två högstadieskolor leda till en ökad
likvärdighet och högre andel behöriga lärare i undervisningen, vilket sammantaget bör leda till
ytterligare förbättringar.

Åtgärder:




Fortsatt arbete med likvärdighet, bland annat via Skolverkets statsbidrag.
Fördjupa arbetet med resursfördelningen inom kommunen och sätta in åtgärder utifrån kunskap
om socioekonomiska strukturer.
Sammanslagning av kommunens två högstadieskolor.

5.Vara en attraktiv arbetsgivare
Indikatorer
Medarbetarengagemang (HME) totalindex
Andel sjukfrånvaro i kommunens verksamheter
Andel medarbetare som är nöjd med sin sysselsättningsgrad I

Resultat
79
8,47%
87%

Resultat:




Totalindex för medarbetarnas upplevelse av motivation, styrning och ledarskap är 79. Tendensen
är att resultatet sjunker år för år. 2017 var förvaltningens totalindex 81 och 2018 var det 80. Vid
en nationell jämförelse hamnar förvaltningen i den mellersta kvartilen.
Den totala sjukfrånvaron 2019 är 8,47 % (exklusive timvikarier). Sektor vård och omsorg har den
högsta sjukfrånvaron och sektor lärande och stöd den lägsta.
Många medarbetare upplever att de har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter, de har svårt att
återhämta sig under raster och de hinner inte med sina arbetsuppgifter. Resultaten i sektorerna
ser ungefär lika ut. Lärande och stöd har dock lite sämre resultat än övriga sektorer. Se tabell
nedan.
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Sektor

VS

LS

SU

VO

Totalt
2019

Arbetsglädje

3,12

3,20

3,09

3,19

3,14

Återhämtning
raster/pauser

3,04

2,82

3,12

2,91

2,87

Hinner med
arbetsuppgifter

2,95

2,65

2,85

2,83

2,78

Energi kvar efter jobbet

2,75

2,59

2,86

2,71

2,64

Balans arbete och privatliv

3,11

2,92

3,03

3,11

3,03

Helhetsbedömning

3,25

3,14

3,18

3,13

3,12

Arbetsmiljö skala 1-4



87 % av medarbetarna är nöjda med sin sysselsättningsgrad. Motsvarande siffra 2018 var 89 %.

Analys:
Även om resultaten för motivation, ledarskap och styrning har sjunkit, så har förvaltningen
fortfarande ett bra resultat. Medarbetarna tycker om sina jobb och känner att de har ett meningsfullt
och utvecklande arbete. Det finns många bra chefer i förvaltningen som visar uppskattning och
förtroende för sina medarbetare. Tidigare satsningar inom bland annat ledarskap och
medarbetarskap är faktorer som förmodligen bidrar till det positiva resultatet. Regelbundna
chefsträffar och ledarforum innebär också att cheferna får samsyn i hur förvaltningen ska drivas
framåt.
Såväl chef som medarbetare behöver utmaningar för att kunna utvecklas och höja kvalitén på arbetet
ytterligare. Som chef är det viktigt att se varje medarbetare och identifiera var och hur hens resurser
nyttjas bäst. Det är också viktigt att låta medarbetarna vara delaktiga i vad som händer på
arbetsplatsen och låta dem komma med förslag på lösningar.
Korttidsfrånvaron beror bland annat på att det har varit mycket smittor i form av förkylningar och
feber. Långtidssjukfrånvaron beror i flera fall på svåra sjukdomar som inte är arbetsrelaterade.
Förskolan har hög sjukfrånvaro vilket bland annat beror på att små barn kan ha svårt att upprätthålla
lämplig nivå av handhygien.
Under sista kvartalet 2019 har sektorn vård och omsorg satt in extra resurser en dag i veckan i
hemtjänsten för att kartlägga vad sjukfrånvaron beror på och hur arbetsmiljön är. En första analys
visar att största orsaken är att personalen inte har balans mellan arbete och privatliv.
Vid arbete med OSA-kollen (Sunt Arbetslivs checklista för organisatorisk och social arbetsmiljö) för
förvaltningens alla verksamheter visar det sig att 42 % av alla korta sjukskrivningar och 32 % av alla
långa sjukskrivningar kan förklaras av vår arbetsmiljö.
Att inte hinna med arbetsuppgifter och inte ha energi kvar kan innebära att man har för hög
arbetsbelastning. Då kan man behöva hjälp att prioritera arbetsuppgifter alternativt ta hjälp av någon
kollega. Ibland stämmer heller inte uppdrag och förväntningar överens. Det kan innebära att någon
förväntar sig mycket mer än det som levereras och det kan skapa stress hos den som levererar och
missnöje hos den som tar emot.
Medarbetarna behöver tid till att reflektera över arbetsmiljön och fundera på varför det ser ut som
det gör. Det är viktigt att fundera på vad jag som individ och vi som grupp kan göra för att förbättra
arbetsmiljön. Som individ kanske man också behöver fundera på om privatlivet påverkar arbetslivet
och vice versa.
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Många chefsbyten kan också påverka arbetsmiljön.

Åtgärder:





Använda OSA-kollen/Sunt arbetslivs modeller för arbetsmiljöarbete.
Regelbunden uppföljning av kort- och långtidssjukfrånvaro via Power-BI (ett beslutsstödsystem).
Följa de rutiner som finns (samtal vid upprepad korttidsfrånvaro, rehabplaner, sjukrutin etc.).
Arbeta aktivt på varje arbetsplats med beslutad ledar- och medarbetarpolicy.

6.Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom klimat- och
miljöområdet samt minska användningen av skadliga
kemikalier i våra verksamheter
Indikatorer
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)
Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i kommunens bilpark, (%)

Resultat
18,8 %
73%

Kommunens upphandlingspolicy reglerar minskning av skadliga
kemikalier
Nettokostnad miljö, hälsa och hållbar utveckling kr/invånare

141

Resultat:





Andelen ekologiska livsmedel var 18,8 % 2019, vilket är en minskning mot föregående år då
andelen var 21,8 %.
Som en av de första kommunerna i Sverige kördes från och med juni månad 2019 alla
kommunens dieselbilar på fossilfri diesel, HVO100.
Indikatorn gällande minskning av skadliga kemikalier regleras ej av gällande upphandlingspolicy.
Resultatet för ”nettokostnad miljö, hälsa och hållbar utveckling kr/invånare” redovisas under
våren 2020. Prognosen pekar mot ett något lägre (läs positivt) resultat.

Analys:
Anledningen till att andelen ekologiska livsmedel inte ökar är att det är en ekonomisk fråga. Övriga
livsmedelspriser har ökat under året vilket ger ännu mindre utrymme till att utöka andelen ekologiska
varor. Där det går används dock alltid ekologiska alternativ.
Leksands kommun har valt att fokusera på att ha en fossilfri bilflotta (HVO bränsle) med tanke på att
definitionen av vad anses vara en miljöbil troligtvis kommer att ses över framöver vilket påverkar
detta nyckeltal drastiskt.

Åtgärder


Under 2020 kommer 19 bilar att bytas ut mot bilar som på ett hållbart sätt kan köras på HVO
100.

7. Aktivt stödja utvecklingen av besöksnäringen i handeln i hela
kommunen
Indikatorer
Andel sysselsatta i besöksnäring

Resultat
N/A

Resultat:
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Av kostnadsskäl har förvaltningen inte fortsätt att beställa rapporten som visar statistik över
andel sysselsatta i besöksnäring. Därför kommer resultat att utebli för denna punkt.

Analys:
Ofta är personalkostnaderna den primära faktorn för att öka produktiviteten i ett företag.
Konsekvensen blir att antalet anställda i relation till omsättning och resultat, det vill säga tillväxten i
företaget, minskar. Därför är det inte alltid ett bra mått att utgå från antalet sysselsatta för att visa
tillväxten är i en bransch.

Åtgärder:


De besparingar som är beslutade innebär att aktiviteterna direkt riktade mot besöksnäringen till
största delen kommer att hanteras av Visit Dalarna AB. Indikatorn ersätts av motsvarande som
mäter hela kommunens näringsliv.

8. Medverka till att förkorta tiden för etablering på
arbetsmarknaden för de som fått uppehållstillstånd
Indikatorer
Andel elever som påbörjar en yrkesutbildning under etableringstiden (2
år)
Andel elever med utländsk bakgrund som tagit gymnasieexamen inom
tre år
Andel som börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) vid
etableringstidens slut (2 år). (Redovisning med halvårs eftersläpning)

Resultat
10
≈40%
18%

Resultat:


Generellt har antalet som kommit ut från etableringen minskat, vilket hänger samman med att
antalet flyktingar minskat och de som kom under åren 2015-2016 redan omfattas av insatser.

Analys:
Det har uppstått vissa svårigheter att följa upp dessa indikatorer på grund av den förändring som sker
inom Arbetsförmedlingen (AF). AF genomgår just nu en stor omorganisation, vilket har lett till att
samverkan med myndigheten i princip har upphört. Underlag som tidigare tillhandahölls av AF har
fått rekonstrueras inom förvaltningens verksamheter, vilket gör att det blir svårt med jämförelsen från
tidigare år.

Åtgärder:


För att möta den utmaning det innebär av att Arbetsförmedlingen just nu står inför en oklar
framtid avser kommunen att stärka samverkan kring arbetsmarknadsfrågor mellan
arbetsmarknadsenheten (AME) och vuxenutbildningen. Dessa två enheter har samverkat kring
detta tidigare, men genom att förstärka samarbetet uppnås en robustare organisation med
snabbare vägar från identifierade behov till beslut och verkställighet. Det rör sig om allt från
arbete och praktikplatser till fortsatta studier.

9. Stärka vår position som kulturkommun samt fortsätta vara
en av landets främst sport- och friluftskommuner
Indikatorer
Andel elever som deltar i kulturskola som andel av invånare 7-15 år
Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/invånare 7-20 år
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Resultat
*45%
37

Rankingplacering i Naturvårdsverkets årliga mätning "Sveriges
friluftskommun"
Antal besökare kulturhuset*

Delad etta
245 795

Medborgarnas uppfattning om utställnings- och konstverksamheter

N/A

*fysiska och digitala besök

Resultat:




Kulturskolans resultat bygger på tidigare års erfarenheter, där Kulturskolerådet ska se över om
redovisning av deltagarsiffrorna ska ske på annorlunda sätt framöver. Utifrån det sätt som
kommunen tidigare har redovisat ligger Leksand i den övre kvartilen i landet.
Resultatet gällande deltagartillfällen i idrottsföreningar har gått från gula resultat (2016 och 2017)
till gröna resultat 2018 (vilket är den senaste fullständiga mätningen som är gjord).
Förra året hade kulturhuset 258 533 besökare (digitalt och på plats). I år var det något färre
besök, totalt 240 804. Antal digitala besök sjönk med drygt 2,6 % till 133 675 och antal besök på
plats sjönk med 7.5 % till 112 120 (se tabell nedan).
År
2019
2018



Digitala besök
133 675 (-2,6%)
137 307

Fysiska besök
112 120 (-7,5%)
121 193

Totala besök
245 795 (-4,9%)
258 500

Inga mätningar är gjorda på Medborgarnas uppfattning om utställnings- och konstverksamheter.

Analys:
Av kartläggningen kring deltagande elever på Kulrutrskolan framgick att det finns vissa skolor som är
underrepresenterade. I vissa fall finns det en tydlig koppling till den socioekonomiska
sammansättningen av skolans elever. I diagrammet nedan framgår att socioekonomiskt
genomsnittsindex för kulturskolans elever är 0,38 (ju lägre, desto bättre förutsättningar), medan det
för övriga skolformer ligger på mellan 0,7-0,86. Noterbart är också att inte en enda av kulturskolans
437 elever kommer från hem där de har ekonomiskt bistånd, vilket är en statistisk osannolikhet
utifrån att cirka 4% av Leksands alla grundskoleelever kommer från hem med ekonomiskt bistånd.
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Under de senaste åren har antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar för ungdomar ökat (se diagram
nedan). Kommunen erbjuder flera fina idrottsanläggningar., och arbetar med att upprätthålla en bra
kvalité på dessa genom att till exempel renovera omklädningsrum (Siljansvallen och Insjön under
2019). Fokus ligger även på att upprätthålla en bra dialog och samspel med lokala idrottsföreningar.
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Både digitala och fysiska besök till kulturhuset har minskat under året. Variation i fysiska besökssiffror
kan möjligen förklaras av att det var ett riksdagsval 2018 jämfört med ett EU-val 2019, där
förtidsröstning varit möjligt på biblioteket vid båda tillfällena. Det finns däremot ingen självklar
förklaring till att det är något färre digitala besök. Det är värt att notera att minskat antal digitala
besök inte har resulterat i minskad utlåning av media.

Åtgärder:



Kulturskolan kommer att rikta extra rekryteringsinsatser mot vissa identifierade skolor samt se
över möjligheten att jämna ut olika socioekonomiska förutsättningar för en ökad likvärdighet.
De goda resultaten rörande deltagande i idrottsföreningar kommer upprätthållas genom att
fortsätta satsningar på fina idrottslokaler och en bra dialog och samspel med lokala
idrottsföreningar. Även utveckling av digitala insatser för att kunna erbjuda ännu bättre service
kommer att ske.

10.
Öka vår omgivnings kunskap om kommunens uppgift
och verksamhet samt utveckla och förenkla medborgarnas
och företagarnas kontakter med kommunen
Indikatorer
Andel medborgare som skickar en enkel fråga via e-post och får svar
inom en arbetsdag
Andel medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och fått
ett direkt svar på en enkel fråga
Andel medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de
via telefon ställer en enkel fråga till kommunen
Informationsindex kommunens Webbplats
Alla möten med externa deltagare ska innehålla en presentation som
på lämpligt sätt beskriver kommunens vision, uppgift och verksamhet

Resultat
88%
52%
88%
Ingen
mätning
Genomfört

Resultat:





2019 fick 88 % svar på e-post inom en dag, jämfört med 87 % 2018.
Andelen medborgare som fick direkt svar på en enkel fråga via telefon var 52 % vilket är en
förbättring jämfört med 2018 då 50 % fick svar.
När det gäller medborgarnas upplevelse av kommunens bemötande i telefon så upplevs det
ungefär lika bra 2019 med 88 % nöjda medborgare som 2018 då 87 % var nöjda. Vid en nationell
jämförelse hamnar kommunen i den mellersta kvartilen inom samtliga områden.
Flertalet av de chefer som har haft externa möten har visat presentationen gällande kommunens
vision, uppgift och verksamhet. Vård och omsorg och Lärande och stöd har visat presentationerna
ett 40-tal gånger under året.
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Analys:
Utvecklingsarbetet under 2019 bestod av införande av nya rutiner för att säkerställa att e-post
besvaras i tid, instruktioner till kollegor i kommunen avseende vikten av att koppla ifrån telefonen,
kontinuerlig dialog kring vad service innebär och vilken service kundtjänst förväntas leverera till
medborgaren samt utveckling av arbetssättet för att färre samtal ska kopplas vidare. Arbetet
kommer fortgå under 2020 men med särskilt fokus på förändrat arbetssätt för att minimera
vidarekoppling av samtal samt tätare uppföljning av arbetet både på avdelnings och individnivå.

Åtgärder:






Förändra arbetssättet avseende telefonin. Kundtjänst ska i de allra flesta fall behålla kunden hos
sig och ta reda på svaret. Om samtalet är av sådan karaktär att det ska kopplas vidare så kommer
kundtjänsthandläggaren först ringa upp kollegan för att säkerställa att den svarar och har
möjlighet att ta samtalet.
Loggningen i ärendehanteringssystemet Artvise läggs om för att i realtid kunna plocka ut
rapporter för att säkerställa vilka ärenden som är lösta av en kundtjänsthandläggare och vilka
ärenden som kopplats vidare till kollega inom kommunen. Totalen följs sedan upp varannan vecka
och månadsvis med respektive medarbetare.
Verksamheterna kommer att visa bildspelet vid rekryteringar och där behov finns under 2020.

11.
Främja den digitala delaktigheten hos våra
medborgare – med fokus på de äldre samt öka
digitaliseringen i våra kommunala verksamheter
Indikatorer

Resultat
2019-12-31
Uppnådd nivå enligt självskattning i eBlomlådan avseende tekniska förutsättningar:
Kommunen har en digital signering/underskrift
Kommunen arbetar aktivt med förvaltning av it-system
(t ex PM3)
Uppnådd nivå enligt självskattning i eBlomlådan avseende ledning, arbetssätt och
metoder för digital utveckling:
Kommunen följer upp sin digitaliseringsutveckling
Kommunen ger medarbetare möjlighet att öka sin digitala
kompetens och kunskap för att utveckla verksamheten
Kommunen ger chefer möjlighet att öka sin digitala kompetens
och kunskap för att utveckla och leda verksamheten
Uppnådd nivå enligt självskattning i eBlomlådan avseende äldre
och personer i behov av omsorg
*Självskattning enligt parametrarna uppfyller helt (grönt) uppfyller delvis (gult) uppfyller inte
alls (rött)
Resultat och analys av indikatorn E-blomman:


Vid senaste uppföljningen rapporterades projektet digital signering som klart, då tjänst för detta
fanns på plats. Eftersom tjänsten ännu inte användes av någon verksamhet ändrades status för
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projektet till pågående. Två pilotprojekt inom digital signering är påbörjade för att testa tjänsten
samt för att se över om tjänsten uppfyller kraven på informationssäkerhet. De två projekten
handlar om digital signering av protokoll för utskott, nämnder och kommunfullmäktige samt
digital signering av ordförandebeslut för individnämnden.
Digitaliseringsledarna följer de digitaliseringsinsatser som genomförs och rapporterar
kontinuerligt till digitaliseringsråd, kommunledning och politik. En modell finns även för att kunna
följa upp effekt, effektmål och nyttor med projekten.
Autentiseringsplattformen finns på plats för att införa e-tjänster med mobilt bankID. Detta är
fortfarande inte lanserat då det inte är klart vilka e- tjänster som ska användas inom vård och
omsorg samt att sektorn inväntar nya ”mina sidor” som införs 1 mars 2020. Därav fortfarande ett
gult resultat.
Pågående projekt

Effekt och nytta

Vård och omsorg
PowerBI beslutsstöd hemtjänsten

Ger en gemensam analys för uppföljning. Minskar
tidsåtgång för rapportering.

IBIC processen inom vård och omsorg

Ger en gemensam vokabulär och arbetssätt i hela
sektorn.

Lifecirkare medborgare, min
information och ansökan

Ger möjlighet för medborgare att ansöka om insatser
digitalt och ger effektivare administration.

Nytt trygghetslarm i särskilt boende

Ger bättre arbetsmiljö utan blinkande och tjutande larm.
Ger tryggare och nöjdare brukare och personal.

Lärande och stöd
E-sportarena

Nytt verksamhetssystem

Digital skolskjutshandläggning

Kvalitetsledningsystem

Den nya e-sportarenan syftar till att bidra med en
meningsfull fritid åt kommunens unga. Möjligheter finns
också att utveckla e-sportverksamheten i samarbete med
skolorna.
Genom ett nytt verksamhetssystem kommer e-tjänster
att ersätta flertal pappersblanketter, vilket kommer att
effektivisera administrativt arbete. Systemet kommer
också att ge en samlad informationsyta med en ingång
för elever, vårdnadshavare och personal.
Regionsgemensamt projekt som ska lansera en e-tjänst
för skolskjutsansökan. Handläggnings- och
beslutsprocesser ska automatiseras. Systemet frigör tid
för annat för skolskjutshandläggaren.
På intranätet. Effektivisering genom tidsbesparing då
systemet underlättar sökning av dokument via enkel
åtkomst. Kvalitetssäkring via färre avvikelser och ökad
rättssäkerhet.

Verksamhetsstöd
Sjukfrånvarostatistik med stöd av
PowerBI

Ger en effektiv och tydlig visualisering av sjukfrånvaron
som ger förutsättningar för att kunna arbeta mer
förebyggande och mot ett hållbart medarbetarskap
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Ny webb

Ger en enkel, modern och tillgänglig webbplats för alla
medborgare, medarbetare, företagare och besökare

Incidentrapportering tillbud/skada

Ger en effektiv och tydlig visualisering av tillbud/skada
som ger förutsättningar att kunna arbeta mer
förebyggande för att minimera risker och skapa en trygg
arbetsmiljö

Stödsystem för rehabilitering

Ger en mer användarvänlig rehabiliteringsprocess för
chefer och förutsättningar för att arbeta mot ett hållbart
medarbetarskap

Kostwebb förskola

Ger förutsättningar för att minska antalet överflödiga
portioner som tillagas inom förskolan, vilket i sin tur ger
lägre kostnader. Verktyget bidrar även till minskat antal
incidenter vad gäller specialkost genom att verktyget
säkerställer att specialkost ges till rätt barn

Städwebb

Ger en bättre uppföljning och förbättrade
kvalitetskontroller, vilket bidrar till ökad kundnöjdhet och
bättre inomhusmiljö i våra lokaler. Ger även en bättre
arbetsmiljö för lokalvårdarna och en ökad attraktion av
yrket

Digital signering

Ger en effektiv administration av våra interna och
externa processer där vi underlättar både för
medborgare och andra myndigheter i deras kontakter
med kommunens olika verksamheter

Samhällsutveckling
Nytt bibliotekssystem (länsprojekt)

Större och mer lättillgängligt utlåningsutbud för
medborgarna.

It-guide på biblioteket

Främjar digital delaktighet

Digitalt system för det lokalhistoriska
arkivet

Gör arkivet sökbart.

Boka och betala pass i Leksandshallen
digitalt. Egen webb för
Leksandshallen.

Nöjdare besökare

Serverat

Enklare ansökningsförfarande för företagare. Kommunen
blir valbar i checklistor på verksamt.se

Digitalisering av handlingar - markoch exploateringsakter (avtal,
servitut etc)

Gör handlingarna sökbara, lättare att lämna ut, sparar
tid.

Kulturmiljöprogrammet kommer
presenteras digitalt via webben –
kopplas till kartfunktion.

Förenklad handläggning i plan- och bygglovsärenden.

Formulär gällande startbesked
och anmälan om installation av
eldstad istället för blankett.

Bättre service mot medborgarna. Enklare handläggning
då det är obligatoriska upp
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Resultat och analys av digitaliseringsprojekt
















Beslutstöd i PowerBI för hemtjänst är lanserat men fyller fortfarande inte de krav som vård och
omsorg önskat ha. Det går inte att samköra alla de program som behövs för att få en helhet.
IBIC processen är införd i alla verksamheter utom hemtjänst.
LifeCirkare medborgare har bytt namn och heter ”mina sidor” från 2020.
Nytt trygghetslarm i alla särskilda boenden är upphandlat och är under installation.
Sjukfrånvarostatistik kan nu visualiseras med stöd av PowerBI och den del som återstår är att göra
verktyget tillgänglig för chefer och kvalitetsgruppen.
Nya webben lanserades live under april. Under 2019 har fokus varit att flytta över material från
gamla webben och intranätet till den nya. Gamla intranätet stängdes ner vid årsskiftet.
För administration av tillbud/skada kommer systemet KIA, som tillhandahålls av AFA försäkring,
att implementeras under 2020.
I projektet stödsystem för rehabilitering har beslut tagits om att använda systemet Adato.
Systemet kommer att implementeras under 2020.
Kostwebben finns på Källbackens förskola och ska successivt införas på samtliga förskolekök.
Städwebben används för flertal städobjekt och kommer under 2020 att tillgängliggöras för
ytterligare objekt.
Tjänst för digital signering finns på plats men används ännu inte av någon verksamhet. Två
pilotprojekt inom digital signering är påbörjade för att testa tjänsten samt för att se över om
tjänsten uppfyller kraven på informationssäkerhet. De två projekten handlar om digital signering
av protokoll för utskott, nämnder och kommunfullmäktige samt digital signering av
ordförandebeslut för individnämnden.
Naturkartan är en digital friluftsguide som ger enklare tillgänglighet till naturen.
Förenklad handläggningsprocess för ansökan om serveringstillstånd.
En betallösning för liftkort i Granberget ger smidigare hantering, mindre väntetid och enklare för
besökare och personal, färre personal i kassan och mer nöjda besökare.

Åtgärder:




Fortsätta utveckla beslutstödet PowerBI så det kan användas fullt ut. Införande av IBIC kommer
att vara infört i alla verksamheter under 2020. För Lifecirkare medborgare inväntas ”mina sidor” i
mars 2020. Trygghetslarmen ska vara installerade i alla särskilda boenden under första kvartalet
2020.
Göra beslutsstödet Power BI tillgängligt för chefer och kvalitetsgruppen för att kunna visualisera
sjukfrånvaron. Införa systemet KIA och Adato under 2020. Införa kostwebben på flera
förskolekök och städwebben på ytterligare städobjekt. De två pilotprojekten inom digital
signering ska utgöra grund för fortsatt införande i övriga verksamheter.

12. Arbeta för ökad trygghet i hela kommunen samt aktivt
förebygga missbruk av alkohol, narkotika, doping och tobak
Indikatorer
Andel invånare 16-84 år med riskabla alkoholvanor kommun
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan
Åk 1 gymnasiet som uppger att de dricker alkohol
ÅK 1 gymnasiet som uppger att de provat på narkotika

Resultat:
 Indikatorn gällande riskabla alkoholvanor redovisas inte längre nationellt.
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Resultat
*
8,1
19,2%
3,1%





Den upplevda tryggheten bland eleverna i årskurs 5 har ökat från 7,9 2017 till 8,0 2018 och
8,1 2019. I nationell jämförelse ligger kommunen i de mittersta kvartilerna. Skolorna har
arbetat aktivt med trygghetsfrågor genom bland annat terminsvisa enkäter och
”temperaturmätare”. Respektive skola har satt in de åtgärder som behövts utifrån de brister
som har framkommit.
Sammanställningen har justerats för indikatorn kring alkoholvanor bland årskurs 1-elever på
gymnasiet. De som dricker alkohol har ökat något från 17 % 2018 till 19,2 % 2019. I
motsvarande fråga kring narkotika har det dock sjunkit från 5,1 % 2018 till 3,1 % 2019.
Antalet svarande är dock lägre gällande narkotika och därav ökar bortfallsproblematiken.

Analys:
För eleverna i årskurs 5 är trenden positiv, om än i små steg. Jämfört med övriga riket ökar
kommunens resultat kring trygghet i absoluta tal. Det innebär också att kommunen klättrar i relativ
bemärkelse, inte bara för att de egna resultaten ökar, utan för att övriga riket minskar.
Under 2020 är det planerat att samtliga kommuner som ingår i databasen ELSA ska kunna redovisas
gemensamt. Det innebär att Leksands resultat gällande alkohol- och narkotikaanvändning kan
jämföras regionalt och inte bara internt över tid. Detta ger också ett tydligare riktmärke att utgå från
gällande var åtgärderna ska koncentreras.

Åtgärder:



Fortsätta arbetet med den positiva trenden för årskurs 5-elevernas trygghet.
Följa upp resultaten via databasen ELSA i relation till regionen.

Fokusområden 2019
Förvaltningens fokusområden 2019 har varit hållbart medarbetarskap och digitalisering.

Hållbart medarbetarskap
Förvaltningen har haft extra fokus på sjukskrivningar och arbetsmiljö 2019. (Resultat = se politiskt
mål nr 5)
Bedömningen är att hållbart medarbetarskap med delområdena arbetsmiljö, sjukfrånvaro, attraktiv
arbetsgivare och kompetensförsörjning fortsatt behöver vara ett fokusområde 2020.

Digitalisering
Förvaltningen har haft digitalisering som fokusområde 2019 och det har gett mycket bra
effekt/resultat. (Resultat = se politiskt mål nr 11)
Bedömningen är att digitalisering är ett inarbetat arbetssätt och därför inte längre behöver vara ett
fokusområde.

Bilaga 1

Systematiskt kvalitetsarbete i kommunen
Sedan några år tillbaka finns det nu ett utvecklat och omfattande kvalitetsarbete kring
kommunfullmäktiges beslutade mål. Varje år sammanställs en förvaltningsplan, sektorsplan,
avdelning- och enhetsplaner.
Arbetet med dessa planer utvecklas kontinuerligt och indikatorer för fullmäktiges mål tas fram i
samverkan med politiken.
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Internkontrollens största mål är att kunna redovisa för den politiska ledningen hur arbetet med
kommunfullmäktiges mål fortskrider, att hålla den politiska ledningen informerad samt vilka risker
som föreligger om målet inte uppnås – något som hanteras via indikatorer.
Rapporteringar av förvaltningsplan, sektorsplan, avdelningsplaner, ekonomiska rapporter i utskott
samt kommunstyrelsen ger goda möjligheter att uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om verksamheten efterlevnad av tillämpliga
lagar och föreskrifter samt god kontroll kring måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges antagna mål.
Det systematiska kvalitetsarbetet säkerställs genom att vi gör rätt saker. I detta arbete finns några
viktiga delar. Visionen visar den politiska riktningen för kommunens utveckling och utifrån den
formulerar politiken årligen ett antal mål till förvaltningen. Verksamheterna genomför kontinuerligt
en mängd olika aktiviteter som följs upp, analyseras och vidare planereras.
Resultaten analyseras och värderas i dialog med berörd verksamhet. Frågor som ställas är till
exempel: Vilka mål fanns? Vad sa vi att vi skulle göra? Har det gått som vi tänkt oss? Har vi nått
målen? Gjorde vi det vi sa? Berodde måluppfyllelsen på det vi gjorde? Finns det andra resultat och
uppgifter att ta hänsyn till? Hur står vi oss i jämförelse med andra kommuner? Är resultatet bra? Är vi
på rätt väg? Vad behöver vi göra nu?
Resultaten av analysen visar vilka förbättringsområden som måste prioriteras och vilka åtgärder som
planeras. Det viktigt att konkretisera HUR genomförandet ska förändras för att nå uppsatta mål.
Arbetet beskrivs i flertalet styrdokument, i förvaltningsplan, sektorsplaner, på Intranätet, i
årsredovisningen samt på hemsidan.
Utifrån vision och mål fastställs varje år en förvaltningsplan som ligger till grund för sektorernas
planer. Verksamheterna upprättar parallellt planer på avdelnings- och enhetsnivå. På detta sätt
säkerställs att de politiska prioriteringarna och förvaltningens planering får genomslag i hela
organisationen. Kommunens budget beskrivs i det ekonomiska styrdokumentet "Mål och Budget".
Där fastställs bland annat driftbudgetram för varje sektor. Inom varje sektor bryts budgetramen ner
och fördelas på de olika verksamheterna efter behov och prioriteringar.
Utöver ovanstående nämnda planer finns områdesspecifika planer. De syftar till att samordna och
säkerställa kvalitén inom vissa övergripande och/eller
prioriterade områden. Några exempel är integrationsplan
och miljöplan.

Bilden visar kommunens systematiska arbete. I grunden finns
vision och politiska mål som en bottenplatta. Där på finns all
verksamhet som pågår ständigt året runt. Förvaltningen får
resultat på politiska mål och indikatorer, övriga mätta
resultat samt de ekonomiska resultaten som finns inom
verksamheterna. Dessa analyseras innan en prioritering och
planering påbörjas inför nästkommande period.
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Bilaga 2 Politiska mål, indikatorer, målnivåer och källa
1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet
Målnivå

Målnivå

Målnivå

Källa

25% (Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

RKA

>30%

25–30%

<25%

Egen
mätning

25% (Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

MFS

>51%

25–51%

<25%

Egen
mätning

Matsvinn, gram per portion

<35 gr

35–70 gr

>70 gr

Egen
mätning

Utveckling av sopsäcksvikt efter källsorteringsprojekt

>10%

1–10%

<1%

Egen
mätning

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel
(%)

Andel miljöbilar i kommunorganisationen

2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk
och social hälsa samt motverka missbruk och utanförskap
Målnivå

Målnivå

Målnivå

Källa

25 % (Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

SKL/egen
mätning

>90%

70–90%

<70%

Egen
mätning

>3,9

3,5–3,9

<3,5

ELSA

Elever i åk 8: Känt sig nedstämd

<15%

15–30%

>30%

LUPP/egen
mätning

Åk 1 gymnasiet som uppger att de dricker alkohol

<30%

30–40%

>40%

ELSA

ÅK 1 gymnasiet som uppger att de provat på narkotika

<3%

3–7%

>7%

ELSA

Unga som ingår i KAA som andel av invånare 16-19 år

<5%

5–10%

>10%

Egen
mätning

Placeringar antal, vuxna missbrukare

<15

16–29

>30

Egen
mätning

25% (Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

SCB

<25%

25–50%

>50%

Egen
mätning

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan

Elever i åk 4: Jag är ofta utomhus på rasterna

Köp av vård för vuxna med missbruk, andel %
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3. Höja måluppfyllelsen hos elever i våra skolor
Målnivå

Målnivå

Målnivå

Källa

Andel elever som klarat alla delprov vid nationella
proven i åk 3 - MA

25% (Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

Skolverket/SCB

Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska

25% (Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

Skolverket/SCB

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik

25% (Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

Skolverket/SCB

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska

25% (Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

Skolverket/SCB

25% (Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

Skolverket/SCB

<20% från
100%

>20<40%
från
100%

>40% från
100%

Egen mätning

>220

210–220

<210

Egen mätning

25% (Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

SKL/SCB

>5

-5 till 5

<-5

Egen mätning

Meritvärde åk 9 (17 ämnen)

25% (Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

Skolverket/SCB

Genomsnittlig betygspoäng - elever med
gymnasieexamen

25% (Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

Skolverket/SCB

Betyg årskurs 6, andel (%) som uppnått
kunskapskraven (A-E) i alla ämnen

Genomsnittligt meritvärde åk 6

Elever i år 9. genomsnittligt meritvärde avvikelse
från modellberäknat värde

4. Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation
och läsning i förskolan

Andel elever som klarat alla delprov vid nationella
proven i åk 3 - SV

Andel barnboklån i kommunala bibliotek 0-17 år

Målnivå

Målnivå

Målnivå

Källa

25%
(Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

Skolverket/SCB

>35% från
100%

Egen mätning

>20<20% från
<35% från
100%
100%
25%
(Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

SCB/KB

>20%

10–20%

<10%

Egen mätning

>6

2–6

<2

Egen mätning

Antal pedagogiska dokumentationer (DUK) som
kopplar till skriftspråk, kommunikation och läsning.
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5. Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, hälsofrämjande och
hållbar omsorg med inflytande över sin livssituation

Brukarbedömning särskilt boende-helhetssyn

Brukarbedömning hemtjänst-helhetssyn (inkl LOV)

Målnivå

Målnivå

Målnivå

Källa

25% (Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

Socialstyrelsen

>86%

77–86%

<77%

Egen mätning

25% (Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

Socialstyrelsen

87–94%

<87%

Egen mätning

>84%

61–84%

<61 %

Egen mätning

>10

10–5

<5

Egen mätning

>94%
Brukarbedömning LSS-helhetssyn
Antal brukare/kunder som erhållit förenklad
handläggning

6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarnas och den
lokala arbetsmarknadens behov
Målnivå

Målnivå

Målnivå

Källa

25% (Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

SKL

<6%

6–8%

>8%

Egen mätning

25% (Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

SKL

>80

69–80

<69

Egen mätning

>85

60–85

<60

Egen mätning

Andel elever på yrkesvux som kommer i egen
sysselsättning

>80%

60–80%

<60%

Egen mätning

Andel elever på gymnasiets yrkesprogram som
kommer i egen sysselsättning

>80%

60–80%

<60%

Egen mätning

Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens

<73

73–217

>217

Företagsklimat

Andel sjukfrånvaro i kommunen totalt

Hållbart medarbetarskapsindex (HME)
Ledarskap/motivation/styrning totalt

Arbetsmiljöindex
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7. Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets
främsta sport- och friluftskommuner - med fokus på barn och unga

Andel elever som deltar i kulturskola som andel
av invånare 7-15 år

Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/inv 7-20
år

Antal besökare i kulturhuset
Rankingplacering i Naturvårdsverkets årliga
mätning "Sveriges friluftskommun"
Antal sidvisningar naturkartan

Målnivå

Målnivå

Målnivå

Källa

25% (Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

SCB

>35%

15–35%

<15%

Egen mätning

25% (Övre
kvartilen)

50%

>32%

22–32%

Under 22%

Egen mätning

>250 000

220 000–
250 000

<220 000

Egen mätning

<73

73–217

>217

Naturvårds-verket

>15000

7500–
15000

<7500

Egen mätning

25% (Lägsta
Riksidrottsförbundet
kvartilen)

8. Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamhet samt
utveckla kommunens service och tillgänglighet
Målnivå

Målnivå

Målnivå

Källa

Andel webbformulär och e-tjänster i förhållande
till totala antalet blanketter

>75%

26–75%

<26%

Egen mätning

Andel inkomna ärenden lösta av kundtjänst

>75%

31–75%

<31%

Egen mätning

Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet)
utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka

>6 h

2–6 h

<2 h

Egen mätning

Leksandshallens öppethållande utöver 08-17 på
vardagar timmar/vecka

>20 h

15–20 h

<15 h

Egen mätning

25%
(Övre
kvartilen)

50%

25%
(Lägsta
kvartilen)

RKA

>70

45–70

<45

Egen mätning

Delaktighetsindex
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9. Skapa förutsättningar för fler bostäder och företag genom strategisk planering
och utveckling av mark och infrastruktur i hela kommunen
Målnivå

Målnivå

Målnivå

Källa

25% (Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

RKA

<40

40–70

>70

Egen
mätning

25% (Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

Insikt

>78

70–78

<70

Egen
mätning

25% (Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

Insikt

>83

75–83

<75

Egen
mätning

Antal bostäder som pågående detaljplaner möjliggör

100-150
bostäder

50–100
bostäder

0-50 bostäder

Egen
mätning

Antal (under året) meter anlagda eller förbättrade
cykelvägar

>1000 m

6001000 m

<600 m

Egen
mätning

Handläggningstid från inkommen ansökan till beslut för
bygglov antal dagar

Tillämpning av lagar och regler (Insikt, index)

Tjänstemännens attityd till företagande (Insikt, index)

10. Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och för gynnande av
kommunala/regionala samarbeten

Antal samverkansområden/delad resurs

Nettoinpendling till kommun, andel (%)
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Målnivå

Målnivå

Målnivå

Källa

>50

40–50

<40

Egen
mätning

25% (Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

SCB

<-5

-5 till 5

>5

Egen
mätning

Sektorplan, Utbildningssektorn
2020
Om systematiskt kvalitetsarbete
Resultat 2019
Analys 2019
Plan 2020
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Förord
Sektorns huvuduppdrag är att arbeta för att samtliga barn och elever ska få den utbildning och
omsorg de har rätt till enligt styrdokumenten. Ett professionellt förhållningssätt och bemötande präglar den dagliga verksamheten. Sektorns samtliga enheter bedriver ett systematiskt
kvalitetsarbete för att på bästa sätt driva utvecklingen i positiv riktning.
Sektorplanen är det övergripande styrdokumentet för verksamheterna, där sektorn beskriver
hur arbetet ska gå till för att förverkliga vision och mål. Syftet med sektorplanen är att skapa
förståelse och insikt om vem vi är till för, vad vi kan erbjuda och vilket uppdrag vi har.
De satsningar som görs i skolan är ett arbete vi ska fortsätta med under 2020 för att kunna nå
ännu högre måluppfyllelse. Det inbegriper också förskolan genom deras arbete med kommunikation och läsning. En förutsättning för att lyckas är dock att vi kan rekrytera personal med
den kompetens som krävs.
Därför är det viktigt att vi som sektor kan möta den utmaning som en hård konkurrens av bl.a.
förskollärare och lärare innebär. Utmaningarna är många och vi behöver ge förutsättningar i
organisationen att möta dem. Det är ett arbete som kommer att ske ute på avdelningarna men
även på en strategisk nivå både inom kommunen och sektorn.

Carin Fredlin
Sektorchef, Lärande och stöd
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Resultat 2019
Politisk måluppfyllelse
En sammanvägning av indikatorerna till de åtta politiska målen som var kopplade till sektorn, Lärande
och stöd.
3. Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skrift2017
språk, kommunikation och läsning i förskolan

2018

2019

Andel årsarbetare med förskollärarexamen

58%

56%

*55%

Antal barn per årsarbetare

5,7

5,7

*5,8

100%

100%

Andel personal som aktivt arbetar med läslyftet och/eller litteraturprofil

Resultat:
Andelen årsarbetare med förskollärarexamen är fortfarande hög och prognosen ligger runt 55%. De
nationellt redovisade siffrorna för 2019 väntas i maj. Antalet barn per årsarbetare kommer, enligt prognos, att stiga något från 5,7 2018 till 5,8 2019. Båda dessa indikatorer visar delvis på förutsättningarna
att arbeta med målet. Samtliga förskolor arbetar med läslyftet och/eller litteraturprofilering.
Två förskolor har blivit diplomerade litteraturprofil-förskolor, Fjärilen och Krabat. Ett resultat av denna
satsning kan sannolikt ses i att barnboksutlåningen har ökat de senaste åren från 28 till 49 %.
Analys:
Indikatorernas koppling till målet har upplevts som otydliga, vilket också kan spegla av sig i styrningen
av målet. Under 2018 gjorde den första gruppen åk 3-elever nationella prov i svenska, vilka gick på
förskola när detta mål introducerades. Under 2018 förbättrades resultatet från 66 till 72 %, men för
2019 vände resultatet nedåt igen till 65%. Det finns därav behov av att kunna följa arbetet kring detta
mål med ökad precision. Inför kommande år har nya indikatorer tagits fram.
Åtgärder:
 Nya, mer precisa och verksamhetsnära indikatorer för styrning och ledning av målet har tagits fram

4. Ha ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra
2017
skolor-med fokus på elever med låg måluppfyllelse

2018

2019

Andel elever som klarat alla delprov vid nationella proven i åk 3 - SV/SVA

66%

72%

65%

Andel elever som klarat alla delprov vid nationella proven i åk 3 - MA

63%

65%

62%

Betyg årskurs 6, andel (%) som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla äm80,8
nen

77,4%

70,4%

Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska

89,4

90,3%

84,8%

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik

92,9

89,5%

87,2%

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska

96,7

95%

≈100%
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Meritvärde åk 9 (17 ämnen)

222,1

220,3

226,6

Genomsnittlig betygspoäng - elever med gymnasieexamen

14,2

14,1

14,0

Resultat:
Gällande resultat i nationella prov i matematik för åk 3, sjunker resultatet något, men Leksands elever
ligger fortfarande inom de mittersta kvartilerna.
Resultaten för åk 6-eleverna håller sig samtliga inom de mittersta kvartilerna i en nationell jämförelse,
men trenden är genomgående sjunkande 2019 jämfört med 2018. Andelen som uppnår betyget E-A
går från 77,4 till 70,4 %; minst betyget E i engelska går från 90,3 till 84,8 % och matematik 89,5 till 87,2
%. I svenska håller andelen som uppnår minst betyget E en god nivå, övre kvartilen. Anledningen till
att resultatet redovisas som ≈100, beror på att det är så få som ej uppnått E att exakta procenten inte
kan redovisas pga. sekretesskäl.
Meritvärdet åk9 har ökat från 220,3 till 226,6. Som helhet ligger kommunen inom de två mittersta
kvartilerna, men sett till enbart pojkarna ligger de i den övre kvartilen, medan flickorna ligger precis
under gränsen för den övre kvartilen.
Gällande genomsnittligt betygspoäng på gymnasiet har resultaten ännu inte publicerats nationellt.
Analys:
Vad är det som gör att resultaten för åk 6 sjunker och har så gjort sedan 2017? Med tanke på de fortbildningsinsatser som gjorts bl.a. via språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt borde resultaten åtminstone inte sjunka. Dock kan en förklaring vara att en ny skola med fristående huvudman startade
under hösten 2017. Detta gjorde att den kommunala grundskolan tappade motsvarande en klass per
årskurs. Den enda statistik som finns redovisad för friskolan är den med andelen elever som uppnår EA för de två senaste läsåren.
Utifrån denna statistik visar en sammantagen beräkning av de båda huvudmännens resultat att nivån
för hemkommunen inte förändrades (se tabell nedan). Under 2017 låg resultatet på 80,8 % medan det
sammantagna resultatet låg på 81 %. De kommunala grundskolornas resultat låg på 77,4% medan det
för den fristående skolan låg på 100 %. Ett liknande mönster kan ses för 2019, men där har resultaten
sjunkit ytterligare för de kommunala skolorna, vilket gör att det samlade resultatet blev 75 %.
Det är möjligt att tappet inom kommunala skolor kan bero på en mindre fördelaktig kamrateffekt, dvs.
att om det finns några duktiga och ambitiösa elever i en klass så kan de dra med sig de övriga. En
mekanism som är bekräftad inom forskningen gällande socioekonomiska strukturer, skolsegregation
och skolans likvärdighet.
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Andel som uppnår E-A i alla ämnen, åk 6
2017

2018

2019

Antal %

Antal %

Antal %

Kommunen

172

80,8 123

77,4 129

70,4

Fristående
huvudman

-

-

100 23

100

23

Gällande åk9 kommer sammanslagningen av kommunens två högstadieskolor leda till en ökad likvärdighet och högre andel behöriga lärare i undervisningen, vilket sammantaget bör leda till ytterligare
förbättringar.
Åtgärder:
 Fortsatt arbete med likvärdighet, bl.a. via Skolverkets statsbidrag kring likvärdighets
 Fördjupa arbete med resursfördelningen av resurser inom kommunen och sätta in åtgärder utifrån
vår kunskap om socioekonomiska strukturer.
 Sammanslagning av kommunens två högstadieskolor

5. Vara en attraktiv arbetsgivare

2017

2018

2019

Medarbetarengagemang (HME) totalindex

81

80

79

Andel sjukfrånvaro i kommunens verksamhet

7,0%

8,2%

*≈7,5%

Andel medarbetare som är nöjd med sin sysselsättningsgrad

90%

89%

90,7%

Resultat:
HME
IFO
Förskola
Grundskola
Gymnasium

2019
54
80
82
83

HME-resultat finns inte för sektorn som helhet, men för fyra av sektorns avdelningar redovisas resultat. IFO har sjunkit drastiskt från att från 2017-2018
legat på 83 respektive 75 har de kommit ned på 54. Gällande de övriga avdelningarna är förändringarna marginella.

Sjukfrånvaro januari – november 2019, för kommunen totalt 8,03 % medan sektor Lärande och stöd
ligger på 5,01 %. Resultatet för sektorn ligger på en nivå som är rimlig utifrån att det alltid förekommer
perioder av sjukdomsepidemier såsom influensa osv. Den avdelning som ligger högst inom sektorn är
förskolan, vilket följer nationella mönster i och med exponeringen av sjukdomar. Delvis hänger det
samman med att vårdnadshavare inte följer de rekommendationer med hur lång tid efter sjukdom
som det att barnet åter kan vara på förskola.
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%
Kommunen
Sektor
Familj och stöd
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Kulturskola

Kort
2,74
2,23
2,79
3,31
2,00
1,43
0,65
0,61

Lång
5,29
2,78
2,76
3,62
3,12
1,30
0,00
1,28

Totalt
8,03
5,01
5,55
6,93
5,12
2,73
0,65
1,89
Sysselsättning 92,4% svarade stämmer ganska eller
mycket bra, jfr. 87% för kommunen som helhet.

Analys:
I fråga om HME-resultaten för IFO kan siffran bl.a. förklaras av hög arbetsbelastning, flera chefsbyten,
flytt av arbetsplatser m.m.
I en korrelationstabellsanalys av hur de olika frågorna i medarbetarenkäten kopplat till arbetsmiljön
visade det sig att det fanns sex samband med en korrelation R = >0,7, vilket ger en R²-faktor (förklaringsgrad) på minst 50 %. Av dessa korrelerade alla övriga arbetsmiljöfrågor till den som gällde ”Att
hinna med”.
Upplevelsen hur man hinner med sina arbetsuppgifter speglar alltså av sig i upplevelsen av arbetsglädje, återhämtning under dagen, balans mellan arbete och fritid samt energi kvar efter arbetsdagens
slut.
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LoS

Arbetsglädje (2)

Återhämtning (1)

Balans (2)

Hinna med (4)

Energi kvar (3)

Gällande sysselsättningsgrad är de flesta nöjda. Dock kan det bland de som inte är helt nöjda dölja sig
både sådana som önskar mer tjänst och de som skulle önska en lägre tjänstgöringsgrad men som
kanske inte kan gå ned i tid pga. ekonomiska skäl.
Åtgärder:
 Inom LoS har en ny rutin utifrån Arbetsmiljöverkets material kring organisatorisk och social
arbetsmiljö (OSA-kollen) upprättats.
 Inom LoS har ett partsgemensamt arbete kring HÖK18 (skolformerna) som berör frågorna arbetsorganisation, arbetsmiljö och arbetstid, påbörjats.
8. Medverka till att förkorta tiden för etablering på ar2017
betsmarknaden för de som fått uppehållstillstånd

2018

2019

Andel elever som påbörjar en yrkesutbildning under etableringstiden (2 år)

10

15

10

Andel elever med utländsk bakgrund som tagit gymnasieexamen inom tre år

40%

≈40%

≈40%

31%

18%

Andel som börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) vid etableringsti32%
dens slut (2 år). (Redovisning med halvårs eftersläpning)

Resultat:
Generellt har antalet som kommit ut från etableringen minskat, vilket hänger samman med att antalet
flyktingar minskat och de som kom under 2015-2016 redan omfattas av insatser.
Analys:
Det har uppstått vissa svårigheter att följa upp dessa indikatorer pga. den turbulens som råder inom
Arbetsförmedlingen (AF). AF genomgår just nu en stor omorganisation, vilket har lett till att samverkan
med myndigheten i princip har försvunnit. Data som tidigare tillhandahölls av AF har fått rekonstrueras
inom vår egen verksamhet, vilket gör att det blir svårt med jämförelsen från tidigare år.
Åtgärder:
 För att möta den utmaning det innebär av att Arbetsförmedlingen just nu står inför en oklar framtid avser kommunen att stärka den inre organisationen kring arbetsmarknadsfrågor genom att slå
samman Arbetsmarknadsenheten med Vuxenutbildningen. Dessa två enheter har samverkat kring
detta tidigare, men genom att slå ihop dessa till en gemensam enhet uppnås en robustare organisation med snabbare vägar från identifierade behov till beslut och verkställighet. Det rör sig om
allt från arbete, praktikplats till fortsatta studier.
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9. Stärka vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets främsta sport- och frilufts- 2017
kommuner
45%
(2016)

Andel elever som deltar i kulturskola som andel av invånare 7-15 år

2018

2019

46%

*41%

Resultat:
Resultatet bygger på tidigare års erfarenheter. Dock kan Kulturskolerådet besluta om att redovisning
av deltagarsiffrorna ska ske på annorlunda sätt. Utifrån det sätt som kommunen tidigare har redovisat
ligger Leksand i den övre decilen i landet.
Analys:
Kulturskolans målsättning är inte bara att öka andelen som deltar i någon av deras aktiviteter, utan
även att bidra till en ökad likvärdighet generellt. Av den anledningen har en kartläggning av
deltagandet gjorts utifrån geografiska och socioekonomiska strukturer. Avsikten är att kunna öka
deltagandet främst genom att nå till grupper som inte har varit representerade i så hög grad.
Av kartläggningen framgick att det finns vissa skolor som är underrepresenterade och i vissa fall fanns
det en tydlig koppling till den socioekonomiska sammansättningen av skolans elever. I diagrammet
nedan framgår att socioekonomiskt genomsnittsindex för kulturskolans elever är 0,38 (ju lägre, desto
bättre förutsättningar), medan det för övriga skolformer ligger på mellan 0,7-0,86. Noterbart är också
att inte en enda av kulturskolans 437 elever kommer från hem där de har ekonomiskt bistånd, vilket
är en statistisk osannolikhet utifrån att ca. 4 % av Leksands alla grundskoleelever kommer från hem
med ekonomiskt bistånd.

Socioekonomisk jämförelse 2019
Socioekonomiskt index

1,00
0,80 Förskola 0,73
0,60
0,40

Gymnasium
0,86

Grundskola
0,70

0,51
0,45
0,41
0,370,36
0,36
0,30
0,30
0,25
0,19

0,54

0,52

0,390,39
0,32

0,20
0,11

0,08
0,00

19 år

18 år

17 år

16 år

15 år

14 år

13 år

12 år

11 år

10 år

9 år

8 år

7 år

6 år

5 år

4 år

3 år

Kulturskolan, totalmedel 0,38

Medel för åldersgrupp, Leksand

Åtgärder:
 Kulturskolan kommer att rikta extra rekryteringsinsatser mot vissa identifierade skolor samt se
över möjligheten att jämna ut olika socioekonomiska förutsättningar för en ökad likvärdighet.
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10. Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens
uppgift och verksamhet samt utveckla och förenkla
2017
medborgarnas och företagens kontakter med kommunen

2018

Alla möten med externa deltagare ska innehålla en presentation som på
lämpligt sätt beskriver kommunens vision, uppgift och verksamhet

2019

>45

Resultat
Sektorn har under året redovisat bildpresentationen över 45 gånger i olika sammanhang. Det kan röra
sig om föräldramöten i skolan, externa besök och vid anställningsintervjuer.
Analys
Antalet tillfällen som presentationen visats har ökat med att uppföljning gjordes genom att varje avdelning fick rapportera antalet visningar. Dock upplevde många avdelningar att presentationen var
svår att få in på ett naturligt sätt.
Åtgärder
Sektorn fortsätter med att via olika kanaler och forum lyfta fram kommunens olika verksamheter, specifikt också det som rör sektorn. Via dialoger med olika grupper sker också information om kommunens
uppdrag.
12. Öka medborgarnas välmående genom att främja
hälsa och trygghet samt motverka missbruk av alko- 2017
hol, narkotika, doping och tobak (ANDT)

2018

2019

Andel invånare 16-84 år med riskabla alkoholvanor kommun

11%
2016

*

*

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan

7,9

8,0

8,1

Åk 1 gymnasiet som uppger att de dricker alkohol

17,0%

19,2%

ÅK 1 gymnasiet som uppger att de provat på narkotika

5,1%

3,1%

Resultat:
Indikatorn gällande riskabla alkoholvanor redovisas inte längre nationellt.
Resultatet gällande upplevd trygghet bland eleverna i åk5 har ökat sedan 2017 från 7,9, till 8,0 2018
och 8,1 2019. I nationell jämförelse ligger kommunen i de mittersta kvartilerna. Skolorna har arbetat
aktivt med trygghetsfrågor bl.a. via terminsvisa enkäter och ”temperaturmätare”. Respektive skola har
satt in de åtgärder som behövts utifrån de brister som har framkommit av dessa.
Gällande indikatorn kring alkoholvanor bland åk1-elever på gymnasiet har sammanställningen justerats. De som dricker alkohol har ökat något från 17% 2018 till 19,2% 2019. I motsvarande fråga kring
narkotika har det dock sjunkit från 5,1% 2018 till 3,1% 2019. En liten brasklapp är att antalet svarande
är lägre gällande narkotika och därav ökar bortfallsproblematiken.
Analys:
För åk5-eleverna är trenden positiv, om än i små steg. Relativt till övriga riket ökar kommunens resultat
i absoluta tal. Det innebär också att kommunen klättrar i relativ bemärkelse, inte bara för att de egna
resultaten ökar, utan för att övriga riket minskar.
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Under 2020 är det planerat att samtliga kommuner som ingår i databasen ELSA kommer att kunna
redovisas gemensamt. Det innebär att Leksands resultat gällande alkohol- och narkotikaanvändning
kan jämföras regionalt och inte bara internt över tid. Detta kommer också ge oss ett tydligare riktmärke
att utgå från gällande var vi bör koncentrera våra ansträngningar.
Åtgärder:
 Fortsätta arbetet med den positiva trenden för åk5-elevernas trygghet.
 Följa upp resultaten via databasen ELSA i relation till regionen.
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Förvaltningens fokusområden
Under 2019 har hela förvaltningen arbetat med två fokusområden, vilka syftade att på olika sätt utveckla verksamheten och stötta måluppfyllelsen av de politiska målen.

Hållbart medarbetarskap
Ledarskap, sjukfrånvaro, arbetsmiljö, välbefinnande och hälsa
Inom sektorn har arbete påbörjats med en handlingsplan kring HÖK18, vilken innefattar arbetsorganisation, arbetsmiljö och arbetstid. Det är ett strategiskt arbete för att kunna behålla och rekrytera nya
medarbetare utifrån den identifierade lärarbrist som kommer att bli allt större om ingenting görs.
Utifrån medarbetarenkäten och HME- och arbetsmiljöfrågorna har en korrelationsanalys visat att upplevelsen av att hinna med sina arbetsuppgifter påverkar resultatet på de övriga arbetsmiljöfrågorna.
Av den anledningen sjösattes en ny rutin inom sektorn kring att nyttja Arbetsmiljöverkets digitala
handledingsmaterial utifrån organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA-kollen).
Inom Familj och stöd har det varit svårt att behålla och rekrytera medarbetare inom IFO samt familjerådgivningen. Under året har också arbetstyngdsmätningar genomförts och det har varit hög belastning på socialsekreterarna.
Inom grundskolan har man arbetat med OSA-kollen via sina arbetsmiljöplaner samt SPSM:s tillgänglighetsverktyg kopplat till lärmiljöer. Även inom gymnasiet har man arbetat med OSA-kollen inom ramen
för utvecklingsarbete kring systematiskt kvalitetsarbete. Vuxenutbildningen har arbetat med att skapa
tydlighet för medarbetarna på olika sätt, bl.a. via tydliga kanaler för dialog.
Förskolan har också arbetat med OSA-kollen under hösten och arbetet fortgår. Sjukskrivningstalen har
sjunkit inom avdelningen till en nivå att de ligger under kommunsnittet, vilket är ett trendbrott.
Kulturskolan har under året arbetat med OSA-kollen, främst utifrån arbetsplatsens förläggning. I huvudsak trivs personalen bra. Sjukfrånvaron är försumbar och man har inga svårigheter att behålla eller
rekrytera personal.

Digitalisering
Utveckla det digitala arbetet för medarbetare, medborgare och verksamheter
Inom Familj och stöd pågår arbetet med ett nytt verksamhetssystem. På motsvarande sätt pågår ett
upphandlingsarbete kring ett nytt gemensamt verksamhetssystem inom de övriga avdelningarna.
Grundskolan arbetar vidare kring sin digitala satsning med bl.a. fortbildning av personal och investeringar i ny utrustning. Ett arbete som leds av bl.a. digitaliseringspedagog och IT-pedagog. Förskolan
och också infört en IT-pedagog som bl.a. arbetat med att ta fram en digital handlingsplan. Gymnasiet
har identifierat ett behov av att kunna inrätta en motsvarande IT-pedagogfunktion i samband med att
de digitala miljöerna blir alltmer omfattande och krävande. Vuxenutbildningen har också satsat på
fortbildning av personal inom det digitala området samt stärka den digitala marknadsföringen.
Kulturskolan har infört digitala anmälningsmöjligheter till samtliga kurser. I princip är all pappersblankettshantering digitaliserad.
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Sektorns fokusområden 2019
Motverka psykisk ohälsa
Under året har Ungdomshälsan påbörjat sitt arbete, vilket är ett samarbete mellan både kommun och
Region Dalarna. En satsning som gjort för att snabbare kunna samverka kring stöd och insatser för barn
och unga. Generellt sett har stort fokus lagts på att stärka samverkan under året. Familj och stöd har
tillsammans med grundskolan arbetat fram en omfattande struktur för samverkan.
Familj och stöd har också arbetat med kartläggning via enkäter på högstadierna och gymnasiet samt
med förebyggande arbete via Arbetsmarknadsenheten och Öppenvården. Förskolan har via sitt barnhälsoteam ett nära samarbete med Familjeteamet och Region Dalarna.
Inom grundskolan har elevhälsan utökats samt att ett nytt system kring kränkningsärenden har implementerats. För gymnasiets del har en kompetensutvecklingsplan sjösatts för elevhälsan i samarbete
med SPSM.
Under året har kulturskolan gjort ett stort kartläggningsarbete för att identifiera socioekonomiska
strukturer i sitt elevunderlag. Kartläggningen ingår som ett led i det större arbetet som kulturskolan
gör kring det vidgade samhällsuppdraget, dvs. ett likvärdighetsarbete och det kompensatoriska uppdraget. Genom att bli bättre på att hitta och erbjuda aktivitet åt de barn och unga som ofta hamnar
utanför kulturskolan är avsikten att kunna stödja de övriga avdelningarna i deras arbete för att motverka psykisk ohälsa hos unga.

Ekonomi i balans
Familj och stöd har ej uppnått en ekonomi i balans pga. ökad belastning inom IFO.
Grundskolan har via tilläggsbudget klarat budgeten 2019, även vuxenutbildningen och kulturskolan når
enligt prognos en budget i balans.
Gymnasiet når inte en budget i balans trots att de under året har avslutat estetiska programmet samt
beslut om att avsluta skolförlagda RL-utbildningen har fattas. Den interkommunala ersättningen utgör
ett stort problem gällande att sätta en korrekt budget. Det är mycket svårt att exakt förutse hur många
elever som kommer utifrån respektive hur många Leksandselever som väljer andra skolor.
På grund av förseningar av öppnandet av Myran tvingades man till akuta lösningar, bl.a. har sex tillfälliga avdelningar öppnat och stängt under året. Trots dessa svårigheter med att få till effektiva organisationer pekar prognosen på ett minde överskott utifrån budget.
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Revision och granskning
Internkontroll
Internkontroll genomförs bland annat för att säkerställa att verksamheten efterlever lagar, förordningar, föreskrifter och riktlinjer. Respektive avdelning gör årligen en översyn av den inre verksamheten, framförallt genom en systematisk kvalitetsredovisning.
Det har gjorts 54 Lex Sarah-utredningar under året. Samtliga har överlämnats till individnämnden för
bedömning men ingen har gått vidare till anmälan.
På grundskolan och gymnasieskolan har den systematiska internkontrollen inte funnit någon större
avvikelse. Vuxenutbildningen har under året utarbetat nya rutiner för att säkerställa att information
når ut på ett adekvat sätt samt att kunna fånga upp elever som annars skulle riskera att trilla mellan
stolarna. På motsvarande sätt har man inom förskolan identifierat behov av att se över vissa tillämpningsrutiner kring sammansättning och storlek av barngrupper.

Inspektioner
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
IVO gjorde under året en inspektion utifrån socialnämndens tillståndsrutiner av konsulentverksamhet.
Ytterligare en inspektion genomfördes gällande inskrivningsbeslut på stödboende och rutinen kring
inhämtning av belastnings- och misstankeregistret vid anställning. Brist påtalades gällande det senare,
men båda ärendena lämnades utan krav på åtgärder.
Arbetsmiljöverket (AMV)
Arbetsmiljöverket inspekterade utifrån två ärenden. Den första gällde arbetsskada, gällande våld, på
IFO, ärendet lämnades utan krav på åtgärd, då arbetsgivaren agerat korrekt i processen. Den andra
rörde våld och hot på AME. På AME upprättades en handlingsplan, varmed detta ärende avslutades.
Skolinspektionen
Under året genomförde Skolinspektionen en riktad tillsyn kring digitaliseringen i matematik och teknik.
Tillsynen resulterade i att handlingsplaner upprättades och brister ska vara avhjälpta senast april 2020.
Inom förskolan lämnades anmälan kring flytt av förskola till nya lokaler utan åtgärd av Skolinspektionen. Samma ärende gick också till förvaltningsrätten där överklagan avslogs till kommunens fördel.
Miljö och hälsa
Inspektion har genomförts vid två tillfällen av gymnasieskolans cafeteria. Båda gångerna skedde det
utan anmärkning.

Synpunkter och klagomål
Under året har det inkommit ett antal anmälningar via synpunkter och klagomålshantering på kommunens hemsida. Inom grundskolan kom tre, inom familj och stöd kom tre och till förskolan kom en.
Samtliga dessa hanterades enligt interna rutiner.
Inom gymnasiet har åtta kränkningsanmälningar upprättats. Sex av dessa av avslutats, och vid två pågår utredning. Inom vuxenutbildningen och kulturskolan har inga synpunkter eller klagomål inkommit.
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Uppföljning av utvecklingsprojekt, insatser och organisation
COPE – Community Parent Education Program. Ett föräldrastödsprogram som ger föräldrar ett verktyg
för att förstå och hantera sina tonåringars beteende. Det kan röra sig om hur man uppmuntrar på ett
medvetet sätt eller hur man kan förebygga och hantera konflikter och svåra situationer.
Under hösten 2018 startade arbete inför upphandling av nytt verksamhetssystem för hela sektorn.
Under året slutfördes processkartläggningar och referensgruppsmöten. Första utkast till kravspecifikationer som nu ligger ute på remiss. Målet är att under våren 2020 kunna gå ut med underlaget.
KAA det kommunala aktivitetsansvaret, januari 2015 ändrades uppdraget från att vara hålla sig informerad till att nu även erbjuda en aktivitet. KAA har således blivit hela kommunens ansvar, men det
hamnade nästan uteslutande på gymnasiet och arbetsmarknadsenheten. Därför uppstod ett behov av
en översyn. Ett arbete som påbörjades under hösten 2019. Viktigt att fler av kommunens verksamheter
ingår i samverkan kring dessa unga.
HÖK18, Skolverket och arbetsförmedlingen har länge flaggat för att rådande lärarbrist kommer att bli
än värre. Stora pensionsavgångar är att vänta. Alltför få väljer att utbilda sig till lärare samtidigt som
många som är utbildade väljer att lämna yrket.
Avtalet HÖK syftar till att stärka lönebildning, arbetsorganisation, arbetsmiljö och arbetstid. Det handlar om att uppnå en strategisk kompetensförsörjning för att behålla och attrahera nya till yrket. Handlingsplanen ska vara klar till vt2021.
E-sportarenan Jippo. Under hösten 2018 erhöll fritidsgården Jippo nära 400 tkr av Leksands sparbank
för att bygga upp en E-sportarena. Under året har arbetet med arenan pågått, vilket inkluderar förberedelser av lokalen med stöldlarm, inköp av utrustning och samverkan med lokala föreningslivet. Planerad invigning av arenan sker i början av 2020.
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Ekonomiskt utfall 2019
I tkr
Sektorchef
Familj och stöd
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Kulturskola
Vuxenutbildning
SUMMA

Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse 2019
6 800
7 000
-200
63 500
66 800
-3 300
88 000
86 300
1 700
175 800
174 200
1 600
68 200
71 200
-3 000
6 300
6 100
200
3 400
3 400
0
412 000
415 000
-3 000

Fritext, redogörelse
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Analys 2019
De politiska målen 2019
Barngrupperna i förskolan är fortsatt stora, vilket påverkar arbetsmiljön. Att rekrytera personal med
förskolelärarexamen är viktigt för barnens utveckling men en utmaning då antalet utbildade förskolelärare inte täcker behovet, ett nationellt problem. Leksands kommun behöver vara en arbetsgivare
med goda förutsättningar att kunna utföra ett kvalitativt arbete.
Satsningar i grundskolan med fortbildningsinsatser, ex språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, behöver fortsätta för att öka måluppfyllelsen. Lärmiljöernas betydelse för inlärning är betydelsefulla
kompetenser som personalen behöver stärkas i. Att digitalisera skolans arbetssätt är viktigt och ska
bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Resultaten sjunker i åk 6 och eleverna behöver
tidigt fångas upp för att undvika att de inte når gymnasiebehörighet. Överlämningar mellan skolformerna är viktiga för att tidigt kunna följa elevernas utveckling. Med start i förskolan och med den sista
överlämningen till gymnasiet bör den ”röda, viktiga, tråden” kunna förstärkas. Genom att tidigt analysera barnens utveckling och låta det följa barnet/eleven ser skolan behoven. Det gäller samtliga elever,
oavsett prestation, i samtliga skolformer.
Gällande måluppfyllelsen finns en nedåtgående trend, främst inom grundskolan. Orsakssambanden är
komplexa, men bl.a. finns förklaringar via socioekonomiska strukturer, där barn från resursstarka hem
i högre grad har bytt till annan huvudmans skola. Under året har kommunen infört en ny resursfördelningsmodell för att i möjligaste mån väga upp för de skillnader som finns mellan skolenheter och huvudmän inom förskola och skola. Det innebär att ekonomiska resurser viktas efter elevunderlagets
socioekonomiska sammansättning på respektive skola.
Vidare går det att skönja en nedåtgående trend gällande elevernas upplevelse av hur intressant och
stimulerande eleverna anser att undervisningen är. Dels framgår detta av Skolinspektionens enkäter
som genomförs vartannat år, dels via den egna elevenkäten. Denna trend syns i både grundskolan och
gymnasiet. Detta speglar givetvis också av sig på måluppfyllelsen.
De vikande siffrorna gällande intresse och stimulans rymmer ett antal elever som kämpar med psykisk
ohälsa av olika slag och i olika grad, vilket bl.a. kan uttydas av KAA-listan. Sett till skolgången kan det
vara kopplat till stödbehov för att klara av skolarbetet eller att elever blir understimulerade med slocknat intresse som resultat.
För att kunna vända trenden med vikande måluppfyllelse krävs det att skolan ska utmana och ha höga
förväntningar, både på den elev som har svårigheter och den elev som visar på höga resultat. Samtliga
elever ska bli sedda, och lyfta, utifrån sina behov och sina egna förutsättningar. Delaktighet och att bli
lyssnad på är viktiga parametrar i de ungas utveckling. Att ha en vardag som är stimulerande och intressant leder till lust att lära. Det ska känneteckna Leksands kommuns skolor.
När en elev lämnar åk 9 ska det vara med bästa möjliga förutsättningar att lyckas på gymnasiet. När
eleven sedan lämnar gymnasiet ska det vara med bästa möjliga förutsättningar att lyckas i livet, oavsett
studier eller arbetsliv. Vi ska ha en likvärdig skola där även möjligheten att delta i Kulturskolans aktiviteter är viktigt.
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Förvaltningens/sektorns fokusområden 2019
Hållbart medarbetarskap
För att verksamheterna ska utvecklas och förändras i takt med omvärlden så krävs det att personalen
trivs och känner arbetsglädje, hinner med sina arbetsuppgifter och att ledning och styrning är tydligt.
Sektorn ska fortsätta med att fokusera på arbetsmiljöarbetet genom OSA-kollen, som Arbetsmiljöverket tillhandahåller. I samband med det kommer en handlingsplan utifrån HÖK18 att tas fram. Det är
ett partssammansatt arbete med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund som utgår från huvud-överenskommelsen 2018, HÖK18.
Digitalisering
Inom samtliga verksamheter har det digitala arbetet utvecklats under året.
Undervisningen i de olika skolformerna genomgår en utveckling i enlighet med de krav som ställs i
läroplanerna.
Det administrativa arbetet digitaliseras kontinuerligt men i olika takt. Stora upphandlingar sker vilket
medför att genomförande och implementerande av system tar tid. På flera områden har pappershanteringen minskat kraftigt eller helt försvunnit, exempelvis Kulturskolans digitala anmälningar.
Motverka psykisk ohälsa
Arbetet med att bygga upp en Ungdomshälsa i kommunen, i samarbete med Region Dalarna, är ett
sätt att förebygga psykisk ohälsa. Till det kommer barnhälsoarbetet i tidiga åldrar och Familjecentralen
och elevhälsans arbete. Grundskolan, gymnasiet, socialtjänsten samt polisen har under året arbetat
med att implementera ANDT-planen. Psykisk ohälsa och användandet av droger är nära sammankopplat och liberaliseringen av droger är oroande. Att arbeta med planen som verktyg är ett sätt att komma
tillrätta med ungdomars mående men inte det enda. Samverkan med vårdnadshavare är oerhört viktigt och ska börja i tidig ålder. Det är viktigt att utsatta grupper synliggörs så att aktiviteter kan anpassas
till samtliga barn och unga i kommunen, exempelvis genom Kulturskolans aktiviteter.
Ekonomi i balans
Ekonomin är fortsatt en utmaning. Under 2019 har ett stort effektiviseringspaket tagits fram och det
kommer att påverka verksamheterna fram till 2022, både inom ekonomi och verksamhetsutveckling.
Det viktigaste i arbetet med att få en ekonomi i balans är att skapa effektiva organisationer.
Belastningen inom IFO är fortsatt hög. Förskolan har tvingats till dyrbara, tillfälliga lösningar pga. förseningen av förskolan Myran. Grundskolan har genom tilläggsbudget klarat budgeten men utmaningarna kvarstår inför 2020. Gymnasiets största utmaning är att förutse de interkommunala ersättningarna. Att veta hur eleverna väljer skola är svårt och analyser görs kontinuerligt för att på bästa sätt få
ett tillförlitligt ekonomiskt utfall.
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Planering 2020
Vision 2025
Leksands kommuns vision sträcker sig fram till 2025.
”Det är lätt att leva i Leksand! Här möts öppna och levnadsglada människor i ett modernt samhälle
som präglas av valfrihet, professionalitet och omtanke. Leksand är en kommun med 18 000 invånare
där människor trivs och känner sig hemma. Vi har en mycket bra levnadsmiljö som är tillgänglig för
alla, ett tryggt samhälle och hög kvalitet i våra gemensamma verksamheter. Vi har ett mångkulturellt
samhälle och ser det som en styrka.”

Politiska målen 2020
2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk
och social hälsa samt motverka missbruk och utanförskap
Målnivå

Målnivå

Målnivå

Källa

25 % (Övre
kvartilen)

50%

25%
(Lägsta
kvartilen)

SKL/egen
mätning

>90%

70-90%

<70%

Egen mätning

>3,9

3,5-3,9

<3,5

ELSA

Elever i åk 8: Känt sig nedstämd

<15%

15-30%

>30%

LUPP/egen
mätning

Åk 1 gymnasiet som uppger att de dricker alkohol

<30%

30-40%

>40%

ELSA

ÅK 1 gymnasiet som uppger att de provat på narkotika

<3%

3-7%

>7%

ELSA

Unga som ingår i KAA som andel av invånare 16-19 år

<5%

5-10%

>10%

Egen mätning

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan

Elever i åk 4: Jag är ofta utomhus på rasterna
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3. Höja måluppfyllelsen hos elever i våra skolor
Målnivå

Andel elever som klarat alla delprov vid nationella
proven i åk 3 - MA

25% (Övre
kvartilen)

50%

Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska

25% (Övre
kvartilen)

50%

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik

25% (Övre
kvartilen)

50%

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska

25% (Övre
kvartilen)

50%

25% (Övre
kvartilen)

50%

<20% från
100%

>20<40%från
100%

>40% från
100%

Egen mätning

>220

210-220

<210

Egen mätning

25% (Övre
kvartilen)

50%

25%
(Lägsta
kvartilen)

SKL/SCB

>5

-5 till 5

<-5

Egen mätning

Meritvärde åk 9 (17 ämnen)

25% (Övre
kvartilen)

50%

Genomsnittlig betygspoäng - elever med gymnasieexamen

25% (Övre
kvartilen)

50%

Betyg årskurs 6, andel (%) som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen

Genomsnittligt meritvärde åk 6

Elever i år 9. genomsnittligt meritvärde avvikelse från
modellberäknat värde

Målnivå

Källa

Målnivå

25%
(Lägsta
kvartilen)
25%
(Lägsta
kvartilen)
25%
(Lägsta
kvartilen)
25%
(Lägsta
kvartilen)
25%
(Lägsta
kvartilen)

25%
(Lägsta
kvartilen)
25%
(Lägsta
kvartilen)

Skolverket/SCB
Skolverket/SCB
Skolverket/SCB
Skolverket/SCB
Skolverket/SCB

Skolverket/SCB
Skolverket/SCB

4. Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan

Andel elever som klarat alla delprov vid nationella
proven i åk 3 - SV

Andel barnboklån i kommunala bibliotek 0-17 år

Målnivå

Målnivå

Målnivå

Källa

25% (Övre
kvartilen)

50%

25%
(Lägsta
kvartilen)

Skolverket/SCB

<20% från
100%

>20<35%
från100%

>35% från
100%

Egen mätning

25% (Övre
kvartilen)

50%

25%
(Lägsta
kvartilen)

SCB/KB

>20%

10-20%

<10%

Egen mätning

>6

2-6

<2

Egen mätning

Antal pedagogiska dokumentationer (DUK) som kopplar till skriftspråk, kommunikation och läsning.
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6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarnas och den lokala arbetsmarknadens behov
Målnivå

Målnivå

Målnivå

Källa

25% (Övre
kvartilen)

50%

25%
(Lägsta
kvartilen)

SKL

<6%

6-8%

>8%

Egen mätning

25% (Övre
kvartilen)

50%

25%
(Lägsta
kvartilen)

SKL

>80

69-80

<69

Egen mätning

>85

60-85

<60

Egen mätning

Andel elever på yrkesvux som kommer i egen sysselsättning

>80%

60-80%

<60%

Egen mätning

Andel elever på gymnasiets yrkesprogram som kommer i egen sysselsättning

>80%

60-80%

<60%

Egen mätning

<73

73-217

>217

Företagsklimat

Andel sjukfrånvaro i kommunen totalt

Hållbart medarbetarskapsindex (HME) Ledarskap/motivation/styrning totalt

Arbetsmiljöindex

Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens

7. Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets
främsta sport- och friluftskommuner - med fokus på barn och unga

Andel elever som deltar i kulturskola som andel av
invånare 7-15 år

Målnivå

Målnivå

Målnivå

Källa

25% (Övre
kvartilen)

50%

25%
(Lägsta
kvartilen)

SCB

>35%

15-35%

<15%

Egen mätning

8. Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamhet samt
utveckla kommunens service och tillgänglighet

Andel webbformulär och e-tjänster i förhållande till totala
antalet blanketter

Målnivå

Målnivå

Målnivå

Källa

>75%

26-75%

<26%

Egen
mätning

10. Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och för gynnande av
kommunala/regionala samarbeten

Antal samverkansområden/delad resurs
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Målnivå

Målnivå

Målnivå

Källa

>50

40-50

<40

Egen
mätning

Förvaltningens prioriterade område 2020
Utifrån de politiska målen och årets resultat har förvaltningen identifierat ”Hållbart medarbetarskap”
som fokusområde 2020. I området ingår arbetsmiljö, attraktiv arbetsgivare, sjukfrånvaro och kompetensförsörjning. Sektorerna ska, utifrån respektive sektors resultat och behov, bryta ner fokusområdet
till mål i sektors-, avdelnings- och enhetsplaner. Arbetet följs upp tre gånger per år.
Hållbart medarbetarskap





Arbetsmiljö
Attraktiv arbetsgivare
Sjukfrånvaro
Kompetensförsörjning

Sektorns prioriterade områden 2020
Utöver förvaltningens fokusområden som även ska genomsyra sektorns olika verksamheter har ytterligare två fokusområden identifierats utifrån det som har framkommit via avdelningarnas verksamhetsrapporter och kvalitetsredovisningar.
Sektorns prioriterade områden formuleras i samklang med förvaltningens prioriterade område samt
utifrån behov som identifierats i enhets- och avdelningsplanerna.
Främja psykiskt välmående hos barn och unga
Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället, så även i Leksands kommun. Sektorn ska fortsätta
att prioritera detta arbete bland annat genom att skola och socialtjänst har ett nära samarbete där det
även sker en samverkan med Region Dalarna/landstinget. De vuxnas roll i barn och ungas liv behöver
stärkas och trygghet under uppväxten är en framgångsfaktor.




Förebyggande arbete
Ungdomshälsa
Samverkan

Att skapa mening och sammanhang för våra barn och elever
För att nå en högre måluppfyllelse behöver skolan kunna utmana och ha höga förväntningar, både på
den elev som har svårigheter och den elev som visar på höga resultat. Att ha en vardag som är stimulerande och intressant leder till lust att lära. Inom förskolan ska strävan vara att stimulera barnen till
att nå så långt som möjligt enligt läroplanens mål.





Stöd och stimulans, att anpassa utmaningarna
Skapa nyfikenhet och intresse för att väcka lusten att lära
Närvaro och trivsel
Tillvarata barn och ungas synpunkter
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Budgetram 2020
I tkr
Sektorchef
Arbete och stöd
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Kulturskola
Vuxenutbildning
SUMMA

Intäkt
300
11 000
12 300
16 300
25 900
600
8 900
75 300

Kostnad
6 700
13 500
101 600
193 600
98 000
7 200
13 100
432 700
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Nettokostnad
6 400
2 500
89 300
177 300
72 100
6 600
3 200
357 400

Organisation
Sektorn Utbildning består av fyra avdelningar och 20 enheter. Under sektorchef finns dessutom en
verksamhetsutvecklare. Varje avdelning leds av en avdelningschef som i sin tur har ett antal enhetschefer.
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Verksamhetsbeskrivning
Sektorns huvuduppdrag är att arbeta för att samtliga barn och elever ska få den utbildning och omsorg
de har rätt till enligt styrdokumenten. Ett professionellt förhållningssätt och bemötande präglar den
dagliga verksamheten. Sektorns samtliga enheter bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för att på
bästa sätt driva utvecklingen i positiv riktning.

Arbete och stöd – 17 medarbetare
Enheten Arbete och stöd består av integrationsenhet, arbetsmarknadsenhet och stödteam. Enheten
Arbete och stöd arbetar bl.a. med stödboende, fritidsgårdar och sociala uppdrag gentemot socialtjänsten. Utförligare information finns i enhetsplanen.

Förskolan – ca. 100 medarbetare
I Leksands kommun finns åtta kommunala förskolor som leds av en avdelningschef samt tre förskolechefer. Dessutom finns tio fristående förskoleverksamheter med annan huvudman. Utförligare informations finns i avdelningsplanen för förskolorna samt i enhetsplanerna för respektive enhet.

Grundskola– ca. 250 medarbetare
Inom avdelningen för Grundskolan ingår skolformerna förskoleklass, grundskola och grundsärskola.
Dessutom ingår verksamheten fritidshem i organisationen. I kommunen finns åtta grundskolor. Vid
varje skola finns integrerad förskoleklass och fritidshem. Utförligare informations finns i avdelningsplanen för förskoleklasser, grundskolan och grundsärskola samt i enhetsplanerna för respektive enhet.

Gymnasieskolan – ca. 90 medarbetare
Leksands gymnasium är den enda gymnasieskolan i kommunen och erbjuder ett brett utbud av program. Det finns fyra yrkesförberedande och fem högskoleförberedande program, gymnasial lärlingsutbildning, gymnasiesärskola och introduktionsprogram på skolan. Utförligare informations finns i avdelningsplanen för gymnasiet.

Kulturskola – 14 medarbetare
Kulturskolans utbud finns på varje grundskola i kommunen. Stor vikt läggs på orkester/ensembleverksamhet samt på utåtriktad verksamhet/ konsertverksamhet. Kulturskolan har cirka 600 elever och gör
omkring 90 konserter och framträdanden varje år. Utförligare informations finns i avdelningsplanen
för kulturskolan.
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Om systematiskt kvalitetsarbete
Årscykel för sektorns kvalitetsarbete
Respektive organisationsnivå upprättar en kvalitetsredovisning och verksamhetsplan. Sektorplan, avdelningsplanerna och enhetsplanen för arbete och stöd följer kalenderåret med start i januari medan
enhetsplanerna för förskola, grundskola och fritidshem följer läsåret med start i september.
Det systematiska kvalitetsarbetet ska säkerställa att vi gör rätt saker. I detta arbete finns några viktiga
delar. Visionen visar den politiska inriktningen för kommunens utveckling och utifrån den formulerar
politikerna årligen ett antal mål till förvaltningen. Verksamheten eftersträvar hög måluppfyllelse. För
att följa upp verksamheten över tid och jämföra resultaten över tid och med andra kommuner finns
fastställda målnivåer. Verksamheterna genomför kontinuerligt en mängd olika aktiviteter som följs
upp, analyseras och planeras. Verksamheten granskas också via internkontroll och av tillsynsmyndigheter.

Årsredovisning

Resultatuppföljning

Ekonomiresultat

Budget
fastställs

Kvalitetsresultat

Delårsbokslut

Analysdag

Förvaltningsplan

Mål &
indikatorer

Nationell
statistik
Sektorplan

Synpunkter &
klagomål
avvikelser

Egna undersökningar

Revision
Medarbetar
och granskunderning
sökning
Uppföljning
av särskilda
satsningar

Mål och
budget

Verksamhetsredovisning till
förvaltningen/
kommundir.
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Avdelningsplaner

Avdelningarna
redovisar till
utskottet

Budget- och
utfallsprognos

Sektorsplan för Sociala sektorn 2020
Om systematiskt kvalitetsarbete
Resultat och analys 2019
Planering 2020
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Förord
Sektors planen är det övergripande styrdokumentet för verksamheterna, där sektorn
beskriver hur arbetet ska gå till för att förverkliga vision och mål. Sektors planen ska också
utgå från nationella styrdokument, lagar och förordningar samt förvaltningsplanen. Den
fastställs av kommunens ledningsgrupp.
Sektorn ska leda och utveckla den social verksamheten i ett sektorsövergripande perspektiv
utifrån politiska beslut och med kunden i fokus.
Sektorn har stora utmaning då de äldre ökar i kommunen och prognosen visar att fler
kommer att ha behov av insatser. Prognosen visar även att de medborgare som är i arbetsför
ålder minskar. Det är därför viktigt att ta tillvara den personal och kompetens som finns i
kommunen samt att hitta nya lösningar för att bevara patientsäkerheten och kvaliteten i
verksamheterna. Det är även en utmaning att alla medarbetare inom kommunals område ska
erbjudas heltidstjänst enligt beslutad handlingsplan.
Den fysiska och psykiska ohälsan ökar i samhället framför allt ungas psykiska ohälsa är ett av
vårt främsta folkhälsoproblem. Detta kan leda till missbruk, sociala problem, behov av skydd
och placeringar.
För att nå måluppfyllelsen och en budget i balans är det viktigt att arbeta med värdegrunden
och kvalitetsarbete, genom att följa resultat, analysera och utvärdera verksamheterna
systematiskt.
Det kommer att behövas struktur, effektivisering och nya samverkansområden för
verksamheterna utifrån lagd budget och de utmaningar som gäller för att få ihop en helt ny
socialsektor med de utmaningar sektorn stor inför.
Sektorn kommer att fortsätta arbeta efter den strategiplan för framtida utveckling inom
välfärdsteknik som tagits fram. Strukturera information till både kunder, brukare och
anhöriga, för att öka delaktigheten och effektivisera verksamheten för både medborgarna
och medarbetarna att göra det lättare att leva i Leksand.

Ulrika Gärdsback
Sektorschef, Vård och omsorg
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Sammanfattning
Sektorn arbetar utifrån det systematiska kvalitetsarbete som kommunen eftersträvar i sin utveckling. Genom
uppföljning av resultat, analys- och dialogdagar prioriteras sedan verksamheternas arbete.
Varje månad görs uppföljningar av ekonomi, volym och kvalitet i verksamheterna. Respektive enhet lämnar
varje tertial en rapport över måluppfyllelsen som sammanställs och redovisas för utskottet. Som även är en del
i internkontrollen.
Från januari 2020 heter sektorn sociala sektorn och kommer att bestå av tre avdelningar. En äldreomsorg, där
ingår ordinärt boende, särskilt boende och hälso- och sjukvård. En funktionshinder & stöd, där ingår LSS, social
psykiatrin och öppenvården samt en avdelning för myndighet där handläggning för äldreomsorgen,
funktionshinder och individ och familjeomsorg ingår.
I sektorsplan 2020 finns inga resultat redovisas ifrån den verksamhets som kommer att tillhöra sektorn från
januari 2020 för individ och familjeomsorgen och öppenvården. Dessa resultat redovisas i sektorn för
utbildning.
Årets politiska resultat visar att sektorn vård och omsorg har en god måluppfyllelse. Måluppfyllelsen är helt
uppnådd på mål 2 verka för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges möjlighet till större inflytande
och en mer utvecklande vardag samt fortsätta utveckla stödet till anhöriga och mål 10 öka vår omgivnings
kunskap om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla och förenkla medborgarnas och företagarnas
kontakter med kommunen.
Mål 5 vara en attraktiv arbetsgivare där uppnås inte målet med anledning av den höga sjukfrånvaron. Mål 11
öka den digitala delaktigheten hos våra medborgare – med extra fokus på de äldre – samt öka digitalisering i
vår verksamhet där uppnås inte målet då det inte är klart vilka e- tjänster inom sektorn som ska användas.
Det finns fortfarande områden som måste prioriteras och utifrån resultatet av den politiska måluppfyllelsen
2019 och de nya politiska målen och indikatorer som rör hela den sociala sektorn.
Sektorn kommer att arbeta med ett hållbart medarbetarskap och vidta åtgärder för att sänka sjukfrånvaron,
stärka ledarskapet, förbättra arbetsmiljön och säkra för en kompetensförsörjning. Ge stöd och utbildning till
enhetschefer där behov finns.
Sektorn kommer att fortsätta arbeta efter den strategiplan för framtida utveckling inom välfärdsteknik som
tagits fram. Strukturera information till både kunder, brukare och anhöriga, för att öka delaktigheten och
effektivisera verksamheten för både medborgarna och medarbetarna att göra det lättare att leva i Leksand.
Sektorn har en stor utmaning då de äldre ökar i kommunen och prognosen visar att fler kommer att ha behov
av insatser. Prognosen visar även att de medborgare som är i arbetsför ålder minskar. Det är därför viktigt att
ta tillvara den personal och kompetens som finns i kommunen samt att hitta nya lösningar för att bevara
patientsäkerheten och kvaliteten i verksamheterna.
Det är även en utmaning att alla medarbetare inom kommunals avtalsområde ska erbjudas heltidstjänst enligt
beslutad handlingsplan.
Det kommer att behövas struktur, effektivisering, systematiskt arbetssätt med uppföljningar och nya
samverkansområden för verksamheterna utifrån lagd budget och de utmaningar som gäller för att få ihop en
hel ny social sektor.
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Om systematiskt kvalitetsarbete
Det systematiska kvalitetsarbetet ska
säkerställa att vi gör rätt saker. I detta arbete
finns några viktiga delar. Visionen visar den
politiska riktningen för kommunens
utveckling och utifrån visionen formulerar
politikerna årligen ett antal mål till
förvaltningen.
Verksamheterna genomför kontinuerligt en
mängd olika aktiviteter som följs upp,
analyseras och vidare planereras.

Resultat och uppföljning
Sektorn arbetar utifrån det systematiska
kvalitetsarbete som kommunen eftersträvar i
sin utveckling kring systematiskt
kvalitetsarbete med uppföljning av resultat,
analysdagar med dialog och prioritering inför
planering av verksamheterna.
Alla verksamheter når fram till olika resultat.
Det kan vara ekonomiska resultat och det
kan vara olika kvalitetsresultat. Därför måste
resultaten följas upp så att verksamheterna
gör rätt saker enligt lagar, förordningar och politiska beslut.
Varje månad görs uppföljningar av ekonomi, kvalitet och volym i verksamheterna. Respektive enhet lämnar
varje tertial en rapport över måluppfyllelsen som redovisas för utskottet.

Dialog och analys
När resultaten är klara behöver de analyseras. Det gäller att titta på både kvalitetsresultat och ekonomiska
resultat. I analysarbetet är det viktigt att föra en dialog på APT så att alla känner sig delaktiga. Man kan ställa
sig frågor som: Varför ser det ut som det gör och vad beror det på? Måste vi göra några förändringar?
Fyra gånger under året träffas alla enhetschefer, avdelningschefer, verksamhetsutvecklare tillsammans med
sektorchef för att gemensamt analysera och diskutera de ekonomiska resultaten och hur man arbetar med
måluppfyllelsen under året.

Planering
När enheten är klar med analysarbetet och har fått svar på frågorna är det dags att planera verksamheten. Då
fastställs vilka prioriterade områden verksamheten ska satsa på och vilka åtgärder som behövs göras för att nå
uppsatta mål.
Det systematiska kvalitetsarbetet består av uppföljning av RESULTAT, ANALYS och PLANERING av
verksamheten. Genomförandet i verksamheterna pågår ständigt och stannar aldrig av. Däremot kan det
förändras ibland om det behövs.
Varje enhet upprättar en kvalitetsredovisning och verksamhetsplan som ska vara känd av alla medarbetare.
Särskilda utvecklingsområden och satsningar ska ha skriftliga planer med tydligt syfte och mål.

Intern kontroll
Leksands kommun har länge arbetat med intern kontroll på nivå ett och två. Leksand har sedan länge ett
antaget reglemente och tillämpningsanvisningar, det har funnits en årlig plan och viss uppföljning har gjorts –
dock med kraftig variation bland de olika sektorerna.
Sedan några år tillbaka finns det nu ett utvecklat och omfattande kvalitetsarbete kring kommunfullmäktiges
beslutade mål. Varje år sammanställs en förvaltningsplan, sektorsplan och avdelning- och enhetsplaner.
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Arbetet med dessa planer utvecklas kontinuerligt och indikatorer för fullmäktiges mål tas fram i samverkan
med politiken.
Att då ha ett separat dokumentationssystem för den interna kontrollen skapar ett extra moment och
otydlighet. Den interna kontrollens största mål är ju just att kunna redovisa för den politiska ledningen hur
arbetet med kommunfullmäktiges mål fortskrider, att hålla den politiska ledningen informerad. Samt vilka
risker som föreligger för att målet inte uppnås – något som hanteras väl via indikatorer.
Rapporteringar av förvaltningsplan, sektorsplan, avdelningsplaner, ekonomiska rapporter i utskott samt
kommunstyrelsen ger goda möjligheter att uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet,
tillförlitlig rapportering och informationom verksamheten efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter samt
god kontroll kring måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges antagna mål.

Kvalitetsledningssystem
För att säkerställa kvaliteten i verksamheten för kund och medarbetare arbetar sektorn på ett systematiskt
arbetssätt genom att följa upp både ekonomiska och kvalitets resultat, analysera och värdera samt planera och
prioritera och förbättra verksamheten regelbundet.
Rutiner och processer är framtagna samt de styrdokument som beskriver och fastställer det som behövs för att
säkerställa verksamhetens kvalitet.
Ledningsgruppen för sektor ansvarar för att resultat från statistikdatabaser och nationella kundundersökningar
sammanställs och presenteras för enhetschefer på ett sätt som gör att de lätt kan se egna verksamhetens
kvalitetsnivå i jämfört med andra liknande verksamheter, jämförelser med andra kommuner och jämförelse
med tidigare årsresultat. Utöver detta görs medarbetarundersökningar för att påvisa om det finns
förhållningssätt och attityder hos medarbetare som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet.
Följande tillsyn och kontroller görs i enlighet med kvalitetsledningssystemets (SOFs 2009:11) rutiner och
processer.
 Jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister
 Jämförelser av verksamhetens resultat dels med uppgifter i öppna jämförelser, dels med andra resultat för
andra kommuner
 Jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat
 Målgruppsundersökningar
 Granskning av journaler, akter, logg kontroller och annan dokumentation
 Undersökning för att påvisa om det finns förhållningssätt och attityder hos medarbetare som kan leda till
brister i verksamhetens kvalitet detta görs via medarbetarenkäten
 Analys av uppgifter från patientnämnder
 Inhämtande av synpunkter från revisorer och intressenter
 Klagomål, synpunkter och riskanalyser
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Sektorn mäter och följer upp följande









Politisk måluppfyllelse
Brukarundersökningar nationella och egna
Medarbetarundersökning
Synpunkter och klagomål samt avvikelser
Särskilda satsningar
Kostnad per brukare (KPB) genomlysning av all
verksamhet
Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)
Mätningar som görs av rådet för kommunal analys (RKA)

Politisk måluppfyllelse
Den politiska måluppfyllelsen följs upp av verksamheterna varje tertial och sammanställs och redovisas till
utskottet sektorn samt kommunstyrelsen.

Enkäter brukarundersökningar och medarbetarundersökning
Brukarundersökningar görs nationellt via Socialstyrelsen gällande äldreomsorgen ”Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen” samt kommun och enhetsundersökning som enhetschefer svarar på för respektive enhet och
detta sker under våren. Brukarundersökningar görs i egen regi inom korttidsboende, dagverksamhet,
nattpatrull, anhörigstöd samt inom LSS då vissa frågor i den nationell undersökning som görs för LSS
verksamhet och socialpsykiatrin inte uppfyller sektorns behov. Resultatet presenteras under
november/december månad. Enheterna ska sedan redovisa sina resultat på APT senast under februari månad.
De tar fram aktiviteter som är mätbara för att uppnå målen för nästkommande år.
Medarbetarenkäter sker regelbundet varje år i mars inom all verksamhet. Resultaten presenteras under
maj/juni månad. Enheterna ska sedan redovisa sina resultat på APT senast under augusti månad.

Synpunkter och klagomål
Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter analyseras, utreds, dokumenteras, åtgärdas och sammanställs av
respektive berörd enhetschef för att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS
ska kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet.

Avvikelsehantering
Avvikelse är ett samlingsbegrepp för negativa händelser och tillbud som sker i verksamheten.
Följande avvikelser skall rapporteras:
Allmän omvårdnad, Bemötande, Brist i vårdkedjan, Fall, Läkemedel, Specifik omvårdnad, Trycksår, Övergrepp,
Medicintekniska produkter och Externa avvikelser. Avvikelser kan komma att anmälas som Lex Sarah eller Lex
Maria.
All medarbetare är skyldig att snarast rapportera avvikelser till berörda personer på avsedd blankett.

Särskilda satsningar
Sektorns utvecklingsprojekt beskrivs i den årliga sektorsplanen. Uppföljning sker kontinuerligt under året samt
en skriftlig projektuppföljning en gång om året.
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Övriga mätningar
Äldreomsorgen och verksamhet inom funktionsnedsättning/LSS genomlyser all verksamhet varje år med hjälp
av SKL:s metod Kostnad per brukare (KPB). Metoden är en efterkalkyl som kopplar ihop det ekonomiska
resultatet med brukarstatistik för året. Resultatet visar vad verksamheten fått för pengarna samt var
effektiviseringar och verksamhetsutveckling kan skapas inför nästkommande år. Metoden ger också utrymme
för att göra framtida prognoser och ser om det är balans mellan bl.a. särskilt boende och ordinärt boende.
Kostnad per brukare (KPB), presenteras i sin helhet under våren 2020 för 2019 års resultat. En genomlysning
kommer att ske även inom den övertagande verksamheten i den nya sociala sektorn för 2019 och redovisas
2020.
Kommunen deltar även i ”kommunens kvalitet i korthet (KKIK) där resultat finns som gäller sektor och dessa
resultat analyseras och värderas för vidare utveckling. Se resultat i kvalitetsberättelse 2019.
Mätningar görs även av kontinuitet inom hemtjänsten, antal dagar som kund väntar på boende från att ett
beslut tagits. Mätningar görs också över vilka kvalitetsaspekter som finns inom särskilt boende detta lämnas till
rådet för kommunal analys (RKA). Resultat redovisas i november/december.
Vårdtyngdsmätningar görs vid behov inom särskilt boende och gruppboende LSS för att se om bemanningen är
rättvisande.

Övrig uppföljning
Kvalitetsregister
Kommunen registrerar kvalitetsindikatorer i en hel del nationella kvalitetsregister så som Senior Alert, BPSD,
palliativa registret.
Systematiskt arbetsmiljöarbete (brand och hot o våld)
Systematiskt arbetsmiljöarbete ingår i det kvalitetsledningssystem som sektorn arbetar utifrån.
Extern kontroll
Flertalet av kommunens verksamheter granskas av revisorer eller externa aktörer och myndigheter. Resultatet
av dessa utgör ett viktigt underlag för utveckling.
När det gäller externa utförare mäter kommunen de utförda timmarna som genomförts. Den externa aktören
erhåller ersättning för utförd tid.
Uppföljning av LOV regleras i avtal med externa utförare. Kommunen granskar de externa utförarnas resultat
från brukarundersökningen och den enhetsundersökning som genomförts av Socialstyrelsen.
Intern kontroll
Kommunens beslutade internkontroll har redovisats till utskottet för vård och omsorg 2019 samt till
kommunstyrelsen genom den mål och resultatrapport som gjorts per tertial.
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Planering och tidplan





Sektors plan, avdelningsplan och enhetsplaner för resultat och kvalitet ska vara klara 31 januari.
Patientsäkerhetsberättelsen ska vara klar senast 31 mars, därefter redovisas den till utskottet innan den
läggs ut på kommunens hemsida.
En kvalitetsrapport för hela äldreomsorgen och LSS 2019 med måluppfyllelse för innevarande år upprättas
senast sista april.
En tertialrapport från enheterna skall inkomma med måluppfyllelse från varje enhet per april, augusti och
december månad. Rapporten sammanställs och skickas till sociala sektorns utskott.

Årscykel för sektorns kvalitetsarbete
Resultatuppföljning/målrapport
från enheterna

Årsredovisning 1-3

Sektorsplan, avdelning och
enhetsplan 31 januari
Analysdag
januari

Ekonomiresultat 12-1

Patientsäkerhetsberättelse 31
mars

Analysdag
november

Kvalitetsberättelse 30
april

Budget
fastställs

Kvalitetsresultat
okt/nov

Målrapport från
enheterna april

Analysdag
september
Målrapport från
enheterna aug

Analysdag
maj

Delårsbokslut
8-9

Budgetförslag
5-6

Mål och uppdragsdialog (MU) skall påbörjas av sektorchef, avdelningschef och enhetschefer med start efter att
respektive kvalitet och verksamhetsplan är klar enligt ovan.
Uppföljning och resultatsamtal (UR) skall ske av respektive chef då alla samlade resultat är klara efter analysdag
i november/december.
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Resultat och analys utifrån politisk
måluppfyllelse 2019
Utifrån de tolv politiska målen fokuserar sektorn på fyra av dessa.
Måluppfyllelsen redovisas enligt en tregradig färgskala.
Hög måluppfyllelse
Godkänd måluppfyllelse
Låg måluppfyllelse
För att nå hög måluppfyllelse och ”grön” nivå ska indikatorer vara i den övre kvartilen bland jämförande
kommuner (de 25 % bästa) i riket. Godkänd måluppfyllelse ”gul” nivå är mellersta kvartilen (de 50 % mellersta)
i riket och låg måluppfyllelse och ”röd” nivå är i den nedre kvartilen (de 25% lägsta i riket)
Finns ingen nationell jämförelse ska resultatet vara bättre än föregående år för att nå hög måluppfyllelse.
Sektorn har arbetat utifrån 2019 års politiska mål
 Mål 2, Verka för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges möjlighet till större inflytande och en
mer utvecklande vardag samt fortsätta utveckla stödet till anhöriga.
 Mål 5, Vara en attraktiv arbetsgivare.
 Mål 10, Öka vår omgivnings kunskap om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla och förenkla
medborgarnas och företagarnas kontakter med kommunen.
 Mål 11, Öka den digitala delaktigheten hos våra medborgare – med extra fokus på de äldre – samt öka
digitalisering i vår verksamhet.
Måluppfyllelsen är helt uppnådd på mål 2 och 10. Mål 5 där uppnås inte målet med anledning av den höga
sjukfrånvaron. Mål 11 där uppnås inte målet då det inte är klart vilka e- tjänster inom sektorn som ska
användas.

Mål 2 Verka för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges möjlighet till större
inflytande och en mer utvecklade vardag samt fortsätta utveckla stödet till anhöriga
Indikatorer

Målnivå

Källa

Andelen brukare som upplever att de är nöjda med
helhetsbedömning inom äldreomsorgen hemtjänst/
särskilt boende och personer med funktionsnedsättning

Övre kvartilen
av deltagande
kommuner

Andelen brukare som upplever att de är nöjda med
helhetsbedömning inom LSS
Andelen anhöriga som upplever att de är nöjda med det
stöd de erhåller

Bättre än
föregående år

Socialstyrelsens
brukarunder
sökning
Egen
mätning

Bättre än
föregående år

Egen
mätning

Resultat
2018

Resultat
2019

84 %

85%

82%

90%

84%

87%

Åtgärder 2019 utifrån resultat och analys 2018
Planerade och påbörjade aktiviteter
Förbättra personalkontinuiteten och höja nöjdheten hos kunderna inom hemtjänsten
Arbeta med individuella genomförandeplaner och en bemötandeplan till de som behöver det för att öka
nöjdheten hos de boende
Öka delaktighet, trygghet och självständighet hos brukarna inom LSS
Anhöriga vill ha ännu mer information från kommunen samt råd och stöd gällande anhörigstöd
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Resultat










Det nationella resultatet för nöjdheten inom hemtjänsten och på särskilt boende är på totalt 85 procent.
Resultatet för hemtjänsten visar att endast tre procent är missnöjda med hemtjänsten, 88 procent är nöjda
och 9 procent svarar varken eller. Kunderna upplever att de blir bra bemötta, de känner förtroende för
personalen, de känner sig trygga och de tycker att samarbetet mellan hemtjänsten och anhöriga fungerar
bra. Däremot behöver informationen till kunderna om tillfälliga förändringar som sker och möjlighet att
påverka vilken tid de får sina insatser förbättras.
På särskilt boende är det 81 procent som är nöjda med helheten, nio procent är missnöjda och tio procent
varken eller. De känner sig trygga och får ett bra bemötande av personalen. Det som har lågt resultat är att
de boende vill har information om tillfälliga förändringar och de vill ha bättre aktiviteter.
Inom LSS verksamheten är 90 procent nöjda och de sämre resultaten i undersökningen från föregående år
har förbättrats mycket.
Personalkontinuiteten i hemtjänsten är den samma som året innan, vilket innebär att det är 19 personal
som besöker en kund under 14 dagar.
Arbete med individuella genomförandeplaner pågår ständigt för att öka delaktigheten och därmed också
troligtvis nöjdheten både hos brukare och anhöriga.
Inom anhörigstöd är nöjdheten 87 procent, vilket är något högre än året innan.

Analys
 Personalkontinuiteten i hemtjänsten om hur många personal en kund träffar under en 14-dagarsperiod är





den samma som 2018, detta verkar dock inte ha påverkat nöjdheten i hemtjänsten 2019.
En relativt låg svarsfrekvensen på brukarenkäten 2019 gör att resultaten kan påverkas negativt. Vem som
svarat på brukarenkäten, om det är kunden eller anhöriga kan påverkar också resultatet. Svarsfrekvensen
är låg i hela riket.
LSS verksamheten har ett bra resultat. LSS dagligverksamhet har infört veckomöten och planerade
aktiviteter, vilket bidragit till delaktighet hos brukarna och brukarna är med och formar aktiviteterna efter
sina behov. Aktiviteterna har setts över och man har provat på andra aktiviteter, vilket har gjort att
brukarna bytt aktiviteter. De har infört boenderåd på gruppboende som ökar brukarnas delaktighet där de
planerar sina egna aktiviteter och vågar tala om vad de vill.
Det som framkommit i undersökningen 2018 och 2019 om anhörigstöd är att de anhöriga vill ha ännu mer
information, råd och stöd. Detta har tagits upp kontinuerligt på verksamhetsmöten. Årets resultat visar på
att ingen är missnöjd med anhörigstödet men fler vill ha mer information om sina anhöriga som är på
korttidsboende och inom hemtjänsten.

Åtgärd









Hemtjänsten arbetar med nya scheman som gör att de som är närsansvarig har fått ett schema som
möjliggör att de går till sina kunder oftare än tidigare. Detta gör att personalkontinuiteten blir bättre att
varje kund kommer att träffa färre personal under förutsättning att tjänsterna är tillsatta i hemtjänsten..
Verksamheterna kommer att arbeta mera med relationer och dialog med anhöriga för att påverka dem att
svara på brukarenkäten och få en förståelse om hur resultatet används. Näransvaret kommer att utvecklas
och aktiviteterna kommer att ses över.
LSS verksamheterna kommer att fokusera på att bibehålla de bra resultaten och utveckla verksamheterna
ännu mer genom mera samverkan samt öka de fysiska aktiviteterna för brukarna.
Särskilt boende har satt upp anslagstavlor med strukturscheman så det blivit tydligare med information till
brukare och anhöriga och de boende har kunnat ta del av den aktivitet som passar dem bäst. Det har också
tagits bort trösklar och det har monterat ramper för ökad självständighet så de boende kan ta sig ut själv.
Anhörigstöd fortsätter arbeta med att stötta anhöriga genom att erbjuda löpande enskilda stödsamtal för
anhöriga som vårdar eller stödjer närstående oavsett sjukdom eller funktionsnedsättning, psykisk eller
fysisk. Anhörigstöd och demenssjuksköterskan fortsätter även med anhörigträffar och föreläsningar.
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Mål 5: Vara en attraktiv arbetsgivare
Indikatorer
Medarbetarengagemang (HME) totalindex för
motivation, ledarskap och styrning

Andel medarbetare som är nöjd med sin
sysselsättningsgrad
Andel sjukskrivna

Målnivå

Källa

Övre kvartilen
av deltagande
kommuner
Bättre än
föregående år
Bättre än
föregående år

SKL

Egen
mätning
Egen
mätning

Resultat
2018
76

Resultat
2019
76

83%

85%

10,34%

Åtgärd 2019 utifrån resultat och analys 2018
Planerade och påbörjade aktiviteter
Aktiviteter och åtgärder för att höja trivseln, motivationen och sänka sjukskrivningstalen
Införa ”heltid som norm” som bidrar till högre sysselsättningsgrad

Resultat




Medarbetarengagemang (HME) visar att resultatet är det samma som året innan, vilket är ett index på 76.
Resultat för året gällande sjukfrånvaro visar att den totala sjukfrånvaron är i jan-nov 10.60 %.
Inom sektorn är 85 procent nöjd med sin sysselsättningsgrad.

Analys
HME resultatet visar ett totalt index på 76. Motivationsindex 76 och det varierar mellan enheterna. Under
motivation är det lägsta resultatet om att man inte lär sig så mycket nytt på jobbet. Under året har sektorn fått
prioriterat bort stor del av utbildning med tanke på det ekonomiska läget. Styrningen har ett bra resultatindex
på 84 medarbetarna är väl insatta i kommunens mål och vet vad som förväntas. På vissa enheter upplevs dock
uppföljningen något lägre. Ledarskapsindex 71, det lägsta resultatet är om medarbetarna får uppskattning från
närmaste chef. Sektorn har kartlagt de behov av stöd och verktyg som enhetschefer behöver för att utföra sitt
chefskap, strukturerat information och gett ut års hjul och tidplaner.
Enheterna har redovisat och arbetat med medarbetarresultaten på APT och personalen har påbörjat arbeta
med ”Sunt arbetslivs” olika modeller kring arbetsmiljö. Personalen väljer själva ut vilka områden som ska
prioriteras. På en enhet har personalen kommit fram till att skriva ett samtalskontrakt för att bli bättre på att
kommunicera med varandra.
85 procent är nöjda med sin sysselsättning inom vård och omsorg, vilket är fler än året innan. Resultatet är
högt då alla enheter inte erbjudits heltidstjänster ännu.
Den höga sjukfrånvaron varierar mellan enheterna både gällande kort- och långfrånvaro. Flera enheter har
ingen eller mycket låg sjukfrånvaro medan andra har mycket hög. Både kort och lång sjukfrånvaro har följts
upp, men inte fullt ut förrän i slutet av året då det system som utformats för uppföljning inte fungerat.
Enhetschefer har ändå följt den sjukrutin som gäller.
Hemtjänsten har haft mycket svårt att fylla schemarader och haft svårt att få vikarier under året. Utbudet av
vikarier har inte alltid varit bra utan introduktionen har fått lov att fördubblats. Ordinarie personal har fått lov
att arbeta fyllnad- eller övertid för att täcka behovet i hemtjänsten. Detta resulterar i att sjukfrånvaron ökar
och återhämtning och energi kvar efter arbetspassets slut har blivit sämre.
Heltid som norm har införts på Limsjögården och detta har varit mycket svårt att få ekonomin att gå ihop. Ett
stort underskott har uppstått och det är fler medarbetare på plats i verksamheten mellan klockan 13.00-16.00
varje dag.
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Hemtjänsten införde heltid som norm i oktober. Sektorn har inte sett någon större effekt ännu av införandet av
heltid som norm, om det kostar mer, eller om det hjälper till med att fylla schemarader och tillsätta
vikarierpass. Det vi kan se är att vikarieanskaffningen minskade i slutet av året.

Åtgärd
Alla enheter ska påbörja arbete med ”Suntarbetslivs” olika modeller kring arbetsmiljö och detta ska resultera i
mer delaktighet att vilja förbättra sin arbetsmiljö och frisknärvaron. Personalen kommer fram till vad de själva
tycker ska prioriteras i arbetsmiljön. Sektorn kommer att fortsätta med systematiska uppföljningar och ge
chefer verktyg och utbildning för att utföra sitt ledarskap.
LSS enheten fortsätter det påbörjade arbetssättet för personalen ”hälsosam gruppbostad” i samarbete med
habiliteringen om kost och vardagsaktiviteter och som inspirerar personalen, ger ett större eller nytt
ansvarsområde som bidrar till ökad trivsel och motivation i verksamheten.
På den enhet som har högst sjukfrånvaro och sämsta arbetsmiljöresultatet sätter sektorn in mer resurser under
2020. Det utökas med en personal per natt.
I hemtjänsten har en extra resurs tillsatts, en dag i veckan, under sista kvartalet 2019 för att arbeta med
kartläggning av sjukfrånvaro och arbetsmiljö. Detta har finansierats via statsbidrag ”ökad förstärkning inom
äldreomsorgen”

Mål 10. Öka vår omgivnings kunskap om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla och
förenkla medborgarnas och företagarnas kontakter med kommunen
Indikator
Alla offentliga möten ska inledas med en gemensam
PowerPoint som beskriver vision och mål

Målnivå

Källa

Genomföra

Egen
mätning

Resultat
2018
Genom fört

Resultat
2019
Genomfört

Resultat och analys
Verksamheterna inom vård och omsorg har visat bildspelet ett 40-tal gånger under året.

Åtgärd
Verksamheterna kommer att visa bildspelet vid rekryteringar och där behov finns under 2020.

Mål 11. Öka den digitala delaktigheten hos våra medborgare – med extra fokus på de äldre
– samt öka digitalisering i vår verksamhet
Indikator
Uppnådd nivå enligt självskattning i e-Blomman
avseende äldre och personer i behov av omsorg
(gäller e-tjänster)

Målnivå

Källa

Övre kvartilen
av deltagande
kommuner

SKL

Resultat
2018

Resultat
2019
Se
resultat
och
analys

Resultat och analys av indikatorn E-blomman


Autentiseringsplattformen finns på plats för att införa e-tjänster med mobilt bankID. Detta är fortfarande
inte lanserat då det inte är klart vilka e- tjänster som ska användas inom vård och omsorg samt att sektorn
inväntar nya ”mina sidor” som ska sommaren 2020. Därav fortfarande ett gult resultat.
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Åtgärd/analys
Pågående projekt

Effekt och nytta

PowerBI beslutsstöd hemtjänsten

Ger en gemensam analys för uppföljning. Minskar tidsåtgång
för rapportering.

IBIC processen inom vård och omsorg

Ger en gemensam vokabulär och arbetssätt i hela sektorn.

Lifecare medborgare, min information och
ansökan

Ger möjlighet för medborgare att ansöka om insatser digitalt
och ger effektivare administration.

Nytt trygghetslarm i särskilt boende

Ger bättre arbetsmiljö utan blinkande och tjutande larm. Ger
tryggare och nöjdare brukare och personal.

Resultat och analys av projekt






Beslutstöd i PowerBI för hemtjänst är lanserat men fyller fortfarande inte de krav som sektorn vill ha. Det
går ännu inte att samköra alla de program som behövs för att få en helhet.
IBIC processen är införd i alla verksamheter utom hemtjänst.
LifeCare medborgare har bytt namn och heter ”mina sidor” från 2020.
Nytt trygghetslarm är upphandlat och är under installation.
En strategiplan för välfärdsteknik med mål och nyckeltal är framtagen. Digitalisering kommer inte att vara
ett fokusområde 2020 utan kommer att vara ett arbetssätt som fortsätter för att utveckla kommunens
välfärdsteknik.

Åtgärd
Fortsätta utveckla beslutstödet PowerBI så det kan användas fullt ut. Införande av IBIC kommer att vara infört i
alla verksamheter under 2020. Lifecare medborgare där inväntar vi ”mina sidor” 1 mars 2020. Trygghetslarmen
ska vara installerade i alla särskilda boenden senast under första kvartalet 2020.

Övriga resultat
Alla kvalitativa resultat som redovisats under året 2019 finns att läsa i den resultat och kvalitetsrapport som
finns tillgänglig per sista mars varje år. Dessa resultat tillsammans med den politiska måluppfyllelsen ligger till
grund för den planering som sektorn gör inför 2020.
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Planering 2020
Vision 2025
Leksands kommun sträcker sig fram till 2025.
”Det är lätt att leva i Leksand, en kommun med 18 000 invånare. Här möts
öppna och levnadsglada människor i ett modernt samhälle som präglas av
valfrihet, professionalitet och omtanke. Leksand är en kommun med 18 000
invånare där människor trivs och känner sig hemma. Vi har en mycket bra
levnadsmiljö som är tillgänglig för alla, ett tryggt samhälle och hög kvalitet i
våra gemensamma verksamheter. Vi har ett mångkulturellt samhälle och
ser det som en styrka.1

Mål och indikatorer 2020
Utifrån visionen har kommunfullmäktige beslutat om 10 mål som gäller för 2020.
1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet.
2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och social hälsa samt motverka
missbruk och utanförskap.
3. Höja måluppfyllelsen hos eleverna i våra skolor.
4. Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan.
5. Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, hälsofrämjande och hållbar omsorg med inflytande
över sin livssituation.
6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarens och den lokala arbetsmarknadens
behov.
7. Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets främsta sport- och
friluftskommuner – med fokus på barn och unga.
8. Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla kommunens service
och tillgänglighet.
9. Skapa förutsättningar för fler bostäder och företag genom strategisk planering och utveckling av mark och
infrastruktur i hela kommunen.
10. Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och för gynnande kommunala/regionala samarbeten.
Sektorn kommer att arbeta utifrån flera mål men med fokus på:
Mål 2 indikatorn för målet är:
Placeringar antal, vuxna missbrukare, köp av vård för vuxna missbruk, andel %
Mål 5 indikatorn för målet är:
Brukarbedömning i helhetssyn och andel som erhåller förenklad handläggning
Mål 6 indikatorn för målet är:
Sjukfrånvaro, hållbart medarbetarskapsindex och arbetsmiljöindex

1

Visionen i dess helhet finns att läsa på Intranätet och på kommunens hemsida
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Sektorns indikatorer för de politiska målen 2020
2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och
social hälsa samt motverka missbruk och utanförskap
Målnivå

Målnivå

Målnivå

Källa

<15

16-29

>30

Egen
mätning

25% (Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

SCB

<25%

25-50%

>50%

Egen
mätning

Placeringar antal, vuxna missbrukare

Köp av vård för vuxna med missbruk, andel %

5. Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, hälsofrämjande och
hållbar omsorg med inflytande över sin livssituation

Brukarbedömning särskilt boende-helhetssyn

Brukarbedömning hemtjänst-helhetssyn (inkl
LOV)

Målnivå

Målnivå

25% (Övre
kvartilen)

50%

>86%

77-86%

25% (Övre
kvartilen)

50%

Antal brukare/kunder som erhållit förenklad
handläggning

Källa

25% (Lägsta Socialstyr
kvartilen)
elsen
<77%

Egen
mätning

25% (Lägsta Socialstyr
kvartilen)
elsen

87-94%

<87%

Egen
mätning

>84%

61-84%

<61 %

Egen
mätning

>10

10-5

<5

Egen
mätning

>94%
Brukarbedömning LSS-helhetssyn

Målnivå

6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarnas och den
lokala arbetsmarknadens behov

Andel sjukfrånvaro i kommunen totalt

Hållbart medarbetarskapsindex (HME)
Ledarskap/motivation/styrning totalt

Målnivå

Målnivå

Målnivå

Källa

25% (Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

SKL

<6%

6-8%

>8%

Egen
mätning

25% (Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

SKL

>80

69-80

<69

Egen
mätning

>85

60-85

<60

Egen
mätning

Arbetsmiljöindex
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Prioritering och planering utefter resultat 2019 och politiska mål
2020:
Planering utifrån resultat politiska mål, medarbetarundersökningen och förvaltningens arbetssätt
Mål 2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och social hälsa
samt motverka missbruk och utanförskap
Indikator
Antal placeringar vuxna
missbrukare
Köp av vård vuxna missbruk %

Aktivitet
 Kartlägga

Hur ska aktiviteten utföras?
 AC tillsammans med enheten





Kartlägga

AC tillsammans med enheten

Politiska mål ,5 Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, hälsofrämjande och
hållbar omsorg med inflytande över sin livssituation.
Indikator
Öka brukarnöjdheten

Andel brukare med förenklad
handläggning

Aktivitet
 Anhörigdialog,
brukardialog
 Dokumentation/IGP
 Teammöten
 Färre personal på resp.
kund
 Samverka
 Ge information på
webb, i möten och i
samtal med kunder om
möjligheten att göra en
förenklad ansökan

Hur ska aktiviteten utföras?
 Anhörigträffar, anhörigombud
 Dialog och information vid möten
 Uppföljning av aktuella IGP och
delaktighet från kund och anhöriga
 Nya scheman



Samverka med andra enheter
Informationen sker via
biståndshandläggarna

Politiskt mål 6, Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarens och den lokala
arbetsmarknadens behov.
Samt förvaltningens arbetssätt hållbart medarbetarskap för att nå politisk måluppfyllelsen
Indikator
Hållbart medarbetarindex
(HME)
Sjukfrånvaron

Aktivitet
 Attraktiv arbetsgivare


Sjukfrånvaron

Arbetsmiljöindex



Arbetsmiljö



Kompetensförsörjning

Hur ska aktiviteten utföras?
 Utbildning
 Strukturerad information och års hjul
 Arbeta med kort och långfrånvaro via
PowerBI
 Följa sjukrutinen
 Arbeta med sunt arbetslivs olika
modeller
 Avsätta medel för utbildning
 Erbjuda praktikplatser för
grundutbildningar inom alla
professioner inom sektorns
verksamheter samt
vidareutbildningar. Kunskapsstyrning,
validering, samverka med högskolan,
vård och omsorgs collage

Uppföljningar ska ske varje månad, analys och dialogdagar fyra gånger under året.
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Arbete med att nå politisk måluppfyllelsen 2020
Mål 2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och social hälsa
samt motverka missbruk och utanförskap
Avdelningschef och IFO chef tillsammans med enheten ska kartlägga de placeringar och köp för vuxna
missbrukare som finns.

Mål 5. Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, hälsofrämjande och hållbar
omsorg med inflytande över sin livssituation
Brukarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhället har blivit en allt viktigare fråga för
kommunen dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle.
Inom sektorn ska alla brukare/boende/kunder ha en aktuell individuell genomförandeplan som säkerställer
inflytande och delaktighet. Dialog med brukare och anhöriga ska prioriteras. Nya scheman ska införas där färre
personal går till respektive kund för att få en bättre personalkontinuitet. Mer samverkan mellan enheter och
verksamheter inom och utom kommunen för att utveckla sektorns verksamheter.
Uppföljning sker kontinuerligt under året eller efter behov och resultatet mäts i årlig enkät via socialstyrelsens
brukarundersökning.
Biståndshandläggarna ska informera kunder via fysiska möten samt via webben att möjlighet finns att söka
förenklad handläggning.

Mål 6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både medborgarna och den lokala
arbetsmarknadens behov
Sektorn kommer att ge enhetschefer strukturerad information och tidsplaner, årsplaneringar samt avsätta
medel för utbildning som det finns behov av.
Sektorn kommer att arbeta med att medarbetarna har ett bra och rättvist schema. Det ska finnas tid för dialog,
planering och utveckling. Detta genom att ge förutsättningar för planeringsdagar med utvecklade och
inspirerade tema som innehåll.
PowerBI ett uppföljningsprogram för sjukfrånvaro kommer att delges alla enhetschefer under året för lättare
uppföljning av kort och lång frånvaro.
Alla enheter ska påbörja arbetet med sunt arbetslivs olika modeller kring arbetsmiljö.

Förvaltningens fokusområde/arbetssätt för att nå de politiska målen
Förvaltningen har beslutat om fokusområde/arbetssättet för att nå de politiska målen genom att fokusera på
hållbart medarbetarskap. Hållbart medarbetarskap omfattas av att alla nivåer ska arbeta för att vara en
attraktiv arbetsgivare, att arbeta med sjukfrånvaron, att arbeta med arbetsmiljöfrågor samt
kompetensförsörjning. Dessa områden ingår i mål 6 som indikatorer med förvaltningen har lagt till
kompetensförsörjning.
Kompetensförsörjningen ska säkras genom att alla enheter ska ta emot och erbjuda praktikplatser för alla
professioner samt vidareutbildningar, arbeta med kunskap styrning, validering av utbildning, samverka med
högskolan och delta i vård och omsorgs collage.
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Budgetram 2020
Sociala sektorns budgetram 2020 är 354 753 tkr.

Omvärldsbevakning
Kommunens största utmaning är att klara framtida kompetens och medarbetareförsörjning. Konkurrensen
hårdnar gällande arbetskraft och kompetens, samtidigt som efterfrågan och behovet ökar framförallt inom
äldreområdet. Den äldre befolkningen över 65 år beräknas öka med 560 personer fram till 2030 enligt senaste
prognosen. Det är därför viktigt att följa utvecklingen av efterfrågan och tillgång inom äldreomsorgen.
Åldersgruppen 65 år och äldre är ca 30 procent av den totala befolkningen i kommunen. Det är ingen
självklarhet att dessa personer kommer att ha behov av insatser, men den genomlysning som görs årligen visar
att ca 20 procent av de som blivit 65 år och äldre har behov av insatser per år. I åldern mellan 80–84 år har det
varit 36 procent som haft insatser och för de över 85 år har det varit 78 procent. Totalt är det runt 1000 unika
personer som varje år erhåller insatser inom vård och omsorg. Personerna kan dessutom ha flera insatser
utöver hemtjänst såsom matleveranser, trygghetslarm och korttidsboende.

Prognos över ökningen av 65 år och äldre i Leksand 2019–2030
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Prognos behov av korttidsplatser och särskilt boende platser 2019–2030
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Enligt senaste prognosen kommer behovet av platser inom särskilt boende och korttidsplatser att öka de
kommande åren med 68 platser fram till 2030, vilket är i genomsnitt en ökning med 6 platser per år.
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Prognos behov av hemtjänsttimmar i egen, extern, nattimmar och ledagartimmar2019–2030
Prognos hemtjänsttimmar egen regi och extern regi
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Enligt prognosen kommer hemtjänsttimmarna att öka fram till 2030 med ca 37 000 timmar.
Prognoserna utgår från individdata och det konsumtionsmönster som varit föregående år. Individdata och
konsumtionsmönster (utförda timmar eller belagda dygn i respektive åldersgrupp) skrivs fram med
kommunens senaste befolkningsprognos i ålder och kön.
Denna prognos förutsätter att den kommande ökade befolkningen också har behov av hemtjänst och särskilt
boende och att sektorn arbetar på samma sätt i verksamheten som tidigare.
2019 års utfall beräknas hamna över prognosen för 2019 med ca 4 300 timmar, vilket ger en effekt till en total
ökning 2020 på ca 118 000 timmar och den ligger då redan på 2023 års prognos. Budgeten som lades för 2019
är lägre än vad som prognosen visar vilket gör ökningen större i verkligheten.
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Organisation

Sociala sektorn
Från januari 2020 kommer sektorn att heta sociala sektorn och kommer att ha tre avdelningar. En äldreomsorg
(ÄO), där ingår ordinärt boende, särskilt boende och hälso- och sjukvård (HSR). En funktionshinder & stöd
(F&S), där ingår LSS, social psykiatrin, öppenvården och ute administrationen. En avdelning för myndighet där
biståndshandläggning för äldreomsorgen, LSS/socialpsykiatrin, individ och familjeomsorg och övrig
administration ingår.
Under sektorchef finns tre avdelningschefer och en verksamhetsutvecklare.

Äldreomsorgen
Särskilt boende består av fem enheter och sju enhetschefer och ca 200 medarbetare.
Ordinärt boende har fyra hemtjänstgrupper Norra 1, 2 samt Södra 1, 2. Det finns en nattpatrull,
korttidsboende/växelvård 22 platser och en dagverksamhet för dementa. Fyra enhetschefer och ca 140
medarbetare. Organiserat under äldreomsorgen finns även, medicinskt ansvarig sjuksköterska, projektledare
för nytt boende på Tibble samt en välfärdstekniker.
Hälso- och sjukvårdsenheten är uppdelad på fyra delar med en avdelningschef för enheten som också har
uppdraget som verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen. Antalet medarbetare är 39 inklusive en
enhetschef.

Funktionshinder & stöd
LSS har förutom LSS insatser även socialpsykiatrin SOL insatserna organiserat under F&S, det är tre
enhetschefer och 90 medarbetare.
Öppenvården består av ungdomsmottagningen, öppna förskolan, familjerådgivningen, familjeteamet, Haga
missbruk och anhörigstöd. En enhetschef och 17 medarbetare.
Administrationen där ingår en samordnare över sju assistenter som finns utplacerade i verksamheterna.

21
81

Myndighet
Under myndighet finns individ och familjeomsorgen verksamhet, biståndshandläggare för äldre omsorgen och
LSS/socialpsykiatrin samt övrig administration med systemförvaltning. Totalt 23,5 åa medarbetare.

Verksamhetsbeskrivning
Äldreomsorg
Särskilt boende
Kommunen ansvarar för särskilda boenden för äldre. Det innebär en bostad med service och omvårdnad
dygnet runt. Boendet erbjuder hjälpinsatser utifrån individuella biståndsbeslut som behövs i det dagliga livet
samt hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå. Det finns fem särskilda boenden i kommunen,
med sammanlagt 175 lägenheter. Boendena består av Björkbacken med 23 lägenheter. Limsjögården 27
lägenheter, Solhem 32 lägenheter, Tibble 27 lägenheter och Edshultsgården 66 lägenheter. En omfördelning
har gjorts inför 2019, 8 platser på Edshult plomberades och all korttidsboende flyttade till Limsjögården.

Ordinärt boende
Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet. Behovet av hjälp avgör
vilka insatser som är aktuella och hur hjälpen ska utformats. Hemtjänstens insatser delas in i omvårdnads- och
serviceinsatser. Personlig omvårdnad avser de insatser som behövs för att tillgodose fysiska behov. Det innebär
bland annat hjälp med att äta, dricka, klä sig, förflytta sig och sköta sin personliga hygien. Serviceinsatser är
framförallt till för personer över 75 år som behöver hjälp med vanliga hushållssysslor såsom städ, tvätt, ren
bäddning, inköp och social samvaro.
Medarbetarna inom hemtjänsten tillhör Leksands hemtjänst. Områdena är uppdelade i Norra 1, norra 2, södra
1, södra 2. Utöver hemtjänst erbjuds även nattpatrull, dagverksamhet, anhörigstöd och korttidsvård och
växelvård vilket är till för att ge möjlighet till återhämtning för de äldre eller avlastning för närstående.
Under 2019 har det varit genomsnitt ca 240 personer varje månad som fått hjälp av hemtjänsten i egen regi.
När en person fått beslut om hemtjänst kan han eller hon välja Leksands kommun som utförare eller annan
extern utförare. Den externa utföraren har haft i genomsnitt 55 kunder per månad under 2019.
Korttidsboendet finns till för de personer som i vanliga fall bor hemma och som under en period inte kan vistas
i hemmet. Korttidsboendet innefattar även växelvård som innebär att kunden bor hemma ett visst antal veckor
och på avdelningen ett visst antal veckor, till exempel 2 veckor hemma och 2 veckor på avdelningen. Alla 22
platser korttidsboende har funnits på Limsjögården under 2019.
Leksands kommun erbjuder en dagverksamhet för personer med demensdiagnos som bor kvar i sitt ordinarie
hem.

Hälso- och sjukvården och rehabilitering (HSR)
Kommunen skall erbjuda en god hälso- och sjukvård till äldre och funktionshindrade personer inom särskilda
boendeformer och dagverksamheter i kommunen. Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar upp till
sjuksköterskenivå. Det innefattar också arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.
Inom Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar enhetschefen för sjuksköterskor, distriktsköterskor,
arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Inom sektorn finns också en medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) som ansvar för att verksamheten svarar upp mot lagens krav tillsammans med
verksamhetschef inom HSL.
Kommunen har även ansvar för all hemsjukvård samt hembesök vilket innebär att personer som inte kan ta sig
till vårdcentralen på egen hand eller med stöd, istället kan få hjälp i hemmet .
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Funktionshinder & stöd
LSS (stöd och service till vissa funktionshindrade) och socialpsykiatrin
LSS-enheten utför insatser för personer enligt ”Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade”
(LSS). Det kan vara olika former av insatser, boenden, personlig assistans, avlösarservice i hemmet,
ledsagarservice, kontaktpersoner, korttidstillsyn, kortidsvistelse för rekreation och miljöombyte eller
kontaktpersoner som fungerar som medmänniskor för att hjälpa till med sociala kontakter och delaktighet i
samhällslivet.
Idag ges insatser inom LSS för runt 90 personer.
I Leksand finns 4 gruppboende och ett serviceboende. Det finns ett ökat behov av gruppboenden för yngre
personer. Inom de dagliga verksamheterna Gärdet, Utegruppen, Affär´n, Servicegruppen, Konstverkstan och
Eden.
När en person fått beslut om personlig assistans kan han eller hon välja Leksands kommun som
assistanssamordnare eller annan extern anordnare.
Korttidsvistelse (korttids) skall erbjuda miljöombyte och rekreation så att anhöriga får möjlighet till avlastning.
Korttidstillsyn (fritids) för skolungdomar över 12 år och som har en funktionsnedsättning skall erbjuda barn och
ungdomar en meningsfull fritid och vistelse inom verksamheten.
Utifrån biståndsbeslut kan även insatser som kontaktpersoner beviljas. Ledsagarservice innefattar ett stöd till
och från personliga aktiviteter. Avlösarservice är en insats som där personal avlöser i hemmet.
Organisatoriskt under LSS verksamheten ligger även boendestödsteam och dagverksamhet inom
socialpsykiatrin. Verksamheten inriktas på att ge stöd i hemmet åt personer som har en psykisk
funktionsnedsättning med mål att försöka att anpassa personen till ett så självständigt liv som möjligt.
Verksamheten har runt 50 kunder.

Öppen vården
Familjeteamet
Familjeteamet består av 6,0 årsarbetare. Personalstyrkan har under 2019 utökas, från januari med 4,9 åa till 6,0
i augusti.
Verksamheten bedriver förändringsarbete i familjer:
-För barn och tonåringar som är aktuella inom Individ och Familjeomsorgen och då finns ett beslut med krav på
dokumentation.
Familjeteamsarbetet kan vara allt från strukturerat stöd till föräldrar, till insatser i hemmet flera dagar i veckan
bestående av föräldrasamtal och pedagogisk/praktisk vägledning i hemmet. Det kan även ibland vara stöd i
kontakt med andra myndigheter och medverkan på möten med exempelvis skola och BUP.
-Medborgare som på egen hand söker råd och stöd, 3-5 samtal kan ges utan bistånd.
Dessa samtal är inget pedagogiskt arbete eller behandlingsinriktade samtal. I behov av större insats kontaktas
handläggare för eventuellt uppdrag/insats från socialtjänsten.
-Umgänge som beviljats som insats av socialtjänsten eller tingsrätten.
-Förebyggande insatser såsom föräldrautbildning, föräldrastödsprogram och information.
I familjecentralen ingår Bönan med öppna förskolan, barnmorskemottagningen, BVC.
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Familjerådgivningen
Familjerådgivningen drivs av Leksands kommun som är värdkommun för Gagnef, Rättvik och Vansbro
kommuner. Personalstyrkan består av 2,9 årsarbetare

Öppna förskolan
Öppna-förskolan är en mötesplats för barn mellan 0–6 år tillsammans med förälder eller annan vuxen. Den
vuxna ansvarar själv för sina barn Målet är att erbjuda barn en god pedagogisk gruppverksamhet i nära
samarbete med de vuxna besökarna. Verksamheten främjar årstids relaterande skapande efter ålder på
barnen, stor vikt läggs på fri lek. Sångstund sagoläsning, och avslappning till musik för de minsta barnen
Samtidigt får de vuxna möjlighet till kontakt och social gemenskap. Besökarna är inte inskrivna utan avgör
själva när och hur ofta de vill besöka öppna förskolan. Öppna förskolan har två årsarbetare.

Ungdomsmottagningen
Ungdomsmottagningen bedrivs tillsammans med Region Dalarna (fd landstinget), kommunen ansvarar för
kurator och Regionen för barnmorska och läkare. Kuratorn är anställd på 75%. Från och med hösten 2019 ingår
ungdomsmottagningen i Ungdomshälsa.
Det övergripande målet för ungdomsmottagningen är att främja ungdomars fysiska och psykiska hälsa samt att
stärka dem i deras identitetsutveckling. En del i detta är att kunna hjälpa dem i deras sexualitet samt att
förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner. En annan att ge råd-, stöd- och
vägledning gällande ungdomars psykosociala hälsa.
Ungdomsmottagningen ska vara en lättillgänglig verksamhet och de har ett respektfullt bemötande av unga. De
individuella kontakterna med ungdomarna bygger på frivillighet. Verksamheten ska utgå från ungdomarnas
situation och initiativ med respekt gentemot deras mognad och utveckling. Ungdomsmottagningen bedriver
också ett brett förebyggande arbete genom bl a samverkan med andra aktörer som exempelvis skolan.
Ungdomsmottagningens verksamhet är ett komplement till andra samhällsinstanser så som socialtjänsten,
vårdcentralen, skolhälsovården etc. För många ungdomar är ungdomsmottagningen den första plats där de
söker hjälp på egen hand. Ungdomar ska kunna vända sig till ungdomsmottagningen i vilken fråga de än har och
få hjälp, råd och stöd i det. En del ungdomar kommer på besök vid enstaka tillfälle medan andra har behov av
fler besökstillfällen, vilket även kan leda till regelbundna besök under en längre tid eller period.

Haga missbruk
Haga öppenvårdmissbruk består av två verksamheter, behandling samt råd & stöd och anhörigstöd.
Personalstyrkan består av 3.0 årsarbetare.
Behandlingen bedrivs tillsammans med Gagnefs kommun där Leksands kommun är värd. Behandlingen riktar
sig till personer som har ett beroende missbruk. Behandling för alkohol, narkotika, läkemedel och/eller spel om
pengar. Deltagande förutsätter biståndsbeslut från socialtjänsten i respektive kommun.
Anhörigutbildning riktar sig till den som är anhörig. Deltagande kräver inget beslut, den erbjuds varje vår och
höst.
Råd och stödsamtal erbjuds till Leksands kommuns invånare med max 5 samtal, därefter krävs ett beslut att
fortsätta samtal på Haga.

Anhörigstöd
Leksands kommuns anhörigstöd riktar sig till den som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar
vardagen på egen hand. Den som hjälper en närstående kan vara en familjemedlem, en vän eller en granne.
Anhörigstöd finns för den som vårdar eller stöttar någon oavsett diagnos eller ålder.
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Administration
Administrationen består av sju assistenter. 3,5 årsarbetare inom särskilt boende och 1,0 årsarbetare i ordinärt
boende samt 1,75 årsarbetare inom LSS och socialpsykiatrin. Assistenterna är stationerade ute i verksamheten
och kommer att ligga under avdelningschef för funktionshinder & stöd men med en underordnad samordnare
för verksamheten.

Myndighet
Biståndshandläggning
Biståndshandläggarna, sex årsarbetare, arbetar med sektorns myndighetsutövning inom äldreomsorgen och
LSS/socialpsykiatrin genom att fatta beslut om vilka insatser som kan beviljas till den enskilde personen. De
vanligaste formerna av bistånd är hemtjänstinsatser, korttidsboende och plats på särskilt boende.

Individ och familjeomsorgen
Verksamheten består av tre enheter. Barn och familj, vuxengruppen samt reception och administrativa
handläggare. 20,5 åa socialsekreterare och en enhetschef. De har ansvar för mottagning, utredning och insatser
som rör barn och familjer.

Barn och familj där arbetare 13 årsarbetare socialsekreterare varav två familjesekreterare samt en 1:e
socialsekreterare.

Vuxengruppen där arbetar 10 årsarbetare varav sju med ekonomiskt bistånd och missbruk, två årsanställda
som arbetare med familjerätt samt en 1:e socialsekreterare.

Administrativa handläggare och systemförvaltning
Två administrativa handläggare som ansvarar för reception, arkiv, faderskap, dödsbo mm. Två
systemhandläggare, en avgiftshandläggare och en administratör.
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Sektorsplan Verksamhetsstöd 2020
Planering 2020
Resultat och analys 2019
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Förord
2019 var ett tufft år för sektorn. Samtidigt som vi stod inför stora ekonomiska utmaningar och
behövde spara på allt som gick hade vi även ovanligt många vakanser och långa sjukskrivningar, och
gick väldigt kort om folk. Trots det, eller kanske snarare tack vare, lyckades vi leverera ett stor
ekonomiskt överskott genom minskade personalkostnader, ej genomförda projekt och att alla
verkligen hjälpte till att hålla igen på kostnader i stort och smått. Stort tack för den insatsen! Men vi
ser också att det kostar på. Mätningar och samtal visar att många av våra medarbetare och chefer
upplever att energin inte riktigt finns och att känslan av att inte hinna med är stor. Verksamhetsstöd
är en sektor som både levererar till, stöttar, utbildar och följer upp de andra verksamheterna och ska
bidra till att skapa en stark och hållbar organisation med ett värde för kommunmedborgarna. För att
klara framtidens utmaningar måste vi varje dag fortsätta utmana oss själva och det vi gör. Vi behöver
bli bättre på att kommunicera vårt uppdrag och att stämma av behovet för att stärka organisationen.
Vi gör saker bättre tillsammans och vi behöver ha samma bild om vart vi är på väg.
Under 2020 kommer vi fortsätta fokusera på ett hållbart medarbetarskap för att lyckas leverera det
vi ska. Vi kommer också än mer våga prova nya arbetssätt och arbeta i nya konstellationer. Mer om
vad det innebär kan du läsa om i den här sektorsplanen och i respektive avdelningsplan.
2020-02-15
Maria Bond, sektorchef Verksamhetsstöd
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Planering 2020
Inledning
Sektorns uppdrag är något förändrat från och med 2020 i och med de besparingar och
omstruktureringar som sker. Bland annat försvinner funktionerna folkhälsa och internationell
samordnare från och med halvårsskiftet. Vi arbetar för att skapa en gemensam central
bemanningsenhet för samtliga verksamheter fast med viss ny inriktning. Vi ska effektivisera
ytterligare på både HR- och ekonomiavdelningarna med digitalisering i fokus. Kost- och
städavdelningarna slås ihop och bildar en ny avdelning för dessa funktioner. Arbetet med
digitalisering ska integreras som en naturlig del i vardagen och projektledarrollen som
digitaliseringssamordnare upphörde vid årsskiftet 2019/20. Vi förtätar lokaler och minskar på
städvolymerna. Vi inför nya digitala stödsystem för att effektivisera och minska bland annat
matsvinnet. Vi effektiviserar nyttjandet av våra resurser som till exempel tjänstefordon.
Samtidigt står vi inför en rad utmaningar framåt. Det kommer ständigt att krävas nya arbetssätt när
resurserna inte räcker till att göra det vi tidigare gjort. Vi behöver ändra på licensstrukturer när
kostnaderna ökar vilket kräver andra arbetssätt för alla som använder en dator. Vi behöver bli bättre
på att leverera ett stöd som gör att verksamheterna kan klara sina uppdrag och att cheferna kan
stärkas. Medborgarnas förväntningar på en tillgänglig digital förvaltning ökar. Det kommer att bli allt
svårare att få tag i rätt kompetenser och därför än viktigare att vara en attraktiv arbetsgivare dit
många vill söka sig, där en god arbetsmiljö är en viktig pusselbit. Ekonomin fortsätter vara en
utmaning då skatteintäkterna inte räcker till att täcka de kostnader vi har som kommun. För att
lyckas måste vi bygga tillit och förtroende och vara duktiga på att kommunicera vad vi gör och varför.
Sektorns prioriteringar för 2020 utgår från kommunens vision 2025, de politiskt antagna målen och
dess indikatorer, samt fokusområdena i förvaltningsplanen.

Politiska mål och indikatorer som direkt berör Verksamhetsstöd
Avdelningarna i sektor verksamhetsstöd är med och bidrar till de flesta av de politiskt satta målen. De
politiska mål som direkt berör verksamhetsstöd är tre stycken (mål 1, 6 och 8):
1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel
(%)

Målnivå

Målnivå

Målnivå

Källa

25% (Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

RKA

>30%

25-30%

<25%

Egen
mätning

<35 gr

35-70 gr

>70 gr

Egen
mätning

Matsvinn, gram per portion
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6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarnas och den
lokala arbetsmarknadens behov

Andel sjukfrånvaro i kommunen totalt

Hållbart medarbetarskapsindex (HME)
Ledarskap/motivation/styrning totalt

Målnivå

Målnivå

Målnivå

Källa

25%
(Övre
kvartilen)

50%

25%
(Lägsta
kvartilen)

SKL

<6%

6-8%

>8%

Egen mätning

25%
(Övre
kvartilen)

50%

25%
(Lägsta
kvartilen)

SKL

>80

69-80

<69

Egen mätning

>85

60-85

<60

Egen mätning

Arbetsmiljöindex

8. Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamhet
samt utveckla kommunens service och tillgänglighet
Målnivå

Målnivå

Målnivå

Källa

Andel webbformulär och e-tjänster i förhållande till
totala antalet blanketter

>75%

26-75%

<26%

Egen
mätning

Andel inkomna ärenden lösta av kundtjänst

>75%

31-75%

<31%

Egen
mätning

25% (Övre
kvartilen)

50%

25% (Lägsta
kvartilen)

RKA

>70

45-70

<45

Egen
mätning

Delaktighetsindex

Sektorns fokusområden 2020
För 2020 har förvaltningen identifierar ”hållbart medarbetarskap” som fokusområde. Av de fyra
delarna som beskrivs i förvaltningsplanen kommer verksamhetsstöd att fokusera på arbetsmiljö,
kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare. Sjukfrånvaron, som är det fjärde området, skiljer sig
stort mellan avdelningarna inom sektorn, och därför är det inte ett fokusområde för hela sektorn.
Däremot ska de åtgärder som pågår fortsätta och arbetet ska prioriteras på de avdelningar där behov
finns.
Avdelningarna ska bryta ner fokusområdet
”hållbart medarbetarskap” till mål i
respektive avdelningsplan. Fokusområdet
följs upp tre gånger per år och rapporteras
till politiken.
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Sektorn kommer också att fortsätta med fokusområdet ”nytt arbetssätt”, som även fanns med 2019.
Även detta fokusområde ska brytas ner till mål i respektive avdelningsplan och följs löpande upp
inom sektorn under året.
Hållbart medarbetarskap
Arbetet med arbetsmiljö kan handla om att ta fram handlingsplaner och göra riskbedömningar för en
sund arbetsmiljö. Ledarutveckling och medarbetarutbildning är viktigt och ska bland annat ske på
APT med dialog som metod. Förväntningar behöver tydliggöras för att skapa lugn och att
medarbetarna känner sig tillräckliga utifrån tydliga prioriteringar. Vi behöver också prata mer om hur
vi skapar energi och arbetsglädje på arbetsplatsen.
Gällande attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning gör sektorn en extra satsning under året,
där vi omfördelar resurser för att arbeta med varumärket. Projektet syftar till att ta fram en
övergripande strategi för hur kommunen ska arbeta med arbetsgivarvarumärket, platsvarumärket
och organisationsvarumärket för att vara en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och potentiella
medarbetare. Varje avdelning ska även göra en kompetensförsörjningsplan på både kort och lång
sikt. Det är också viktigt att ta emot praktikanter och ge dom en bra erfarenhet av kommunen som
arbetsgivare.
Nytt arbetssätt
Fokusområdet nytt arbetssätt handlar främst om behovet av att arbeta annorlunda för att möta de
utmaningar som finns. Problemställningarna blir alltmer komplexa. För att lösa dessa behövs att rätt
kompetens samlas för varje unik uppgift, oavsett vilken avdelning inom sektorn man tillhör.
Ett sätt att göra det på är att arbeta mer i projektform utifrån uppdrag och i team där kompetens
inom hela sektorn nyttjas. Ett annat sätt är att bli bättre på att dela kompetenser och kunskap med
varandra, och veta vilka kompetenser som finns på varje tjänst men även den dolda kompetensen
som finns hos varje individ.
Att bli ännu bättre på att stötta varandra och att sektorns chefer hjälper varandra i ledarskapet är
också viktigt. Ledningsgruppen inom sektorn kommer att fortsätta göra gemensamma prioriteringar
för att nyttja sektorns resurser på bästa sätt. Vissa medarbetare kommer få nya tillfälliga uppdrag
under året för att vi ska kunna sätta fokus på prioriterade arbetsuppgifter. Vi måste våga prova nya
arbetssätt och samtidigt vara prestigelösa och ändra när det inte blir som det var tänkt.
Det är självklart fokus på digitala arbetssätt och processer. Våra tjänster ska på ett enkelt sätt nå och
kunna nyttjas av både medarbetare, chefer, medborgare och politiker. Intranätet är en av sektorns
viktigaste redskap för att nå ut till de andra verksamheterna och det ska fortsätta utvecklas under
året.
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Resultat och analys 2019
Sektorn hade tre politiska mål under 2019:
1. Vara en attraktiv arbetsgivare.
2. Främja den digitala delaktigheten hos våra medborgare med fokus på äldre samt öka
digitaliseringen i våra kommunala verksamheter.
3. Öka vår omgivnings kunskap om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla och
förenkla medborgarnas och företagens kontakter med kommunen.

1. Attraktiv arbetsgivare - resultat
Hög måluppfyllelse
Godkänd måluppfyllelse
Låg måluppfyllelse
Politisk måluppfyllelse
Vara en attraktiv arbetsgivare

Målnivå

Medarbetarengagemang totalindex
(HME)

Övre kvartilen
av deltagande
kommuner
Övre kvartilen
av deltagande
kommuner

Andel sjukfrånvaro i sektorn

Medarbetare som är nöjda med sin
sysselsättningsgrad

Resultat
2017

Bättre än
föregående år

2018

2019

87

85

81

6,27 %
(exkl.
timvikarier
bemanningen)

6,85 %
(exkl
timvikarier
bemanningen)

97,5 %

93,3 %

8,1 % (exkl.
timvikarier)
bemanningen)
5,81 lång
2,29 kort
91 %

Medarbetarengagemang (HME)
Medarbetarenkät
verksamhetsstöd (1-5)

2017

2018

2019

Motivationsindex
Ledarskapsindex
Styrningsindex

4,36
4,54
4,55

4,29
4,48
4,46

4,04
4,30
4,34

Verksamhetsstöd har mycket bra resultat inom motivation, ledarskap och styrning. Det går dock att
se en nedåtgående trend för tredje året i rad då resultaten har sjunkit något inom samtliga områden.
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Sjukfrånvaro Verksamhetsstöd jan-nov 2019
12
10
8
6
4

8,93
6,12

6,92
4,29
2,81
2,63

11,12
8,53
8,52
5,98
2,54

7,92
4,87
3,05

2

8,39
6,64
5,06
6,44
1,75

1,38

4,93
5,97

8,66
6,21

6,49
3,96
2,53
2,45

2,59

9,82
7,38

2,44

1,04

0

Kort frånvaro

Lång frånvaro

Totalen kort/lång frånvaro

Den totala sjukfrånvaron inom sektorn har ökat från 6,85 % (exklusive andra verksamheters
timvikarier som tillhör bemanningen) till 8,1 % (exkl. timvikarier) till och med november.
Sjukfrånvaron är högst under februari, oktober och november och lägst under sommarmånaderna.
Antalet personer med långtidssjukfrånvaro ökade under oktober och november. Många av dessa fall
är inte arbetsrelaterade, men det finns också fall där orsakerna är för hög arbetsbelastning.
Sjukfrånvaron skiljer sig mycket mellan avdelningarna. Eftersom majoriteten av avdelningarna består
av 10 medarbetare eller färre slår frånvaron av enstaka personer hårt på utfallet. I de stora
personalgrupperna inom kost och städ blir procentsiffrorna mer rättvisande. På de avdelningar som
har en hög sjukfrånvaro pågår åtgärder och rehabiliteringsplaner är upprättade.
Arbetsmiljö - faktorer som kan påverka sjukfrånvaron
Resultat
(skala 1-4)
Sektor
2018

Sektor
2019

Avdelningschefer 2019

Jag hinner med mina arbetsuppgifter

3,16

2,95

2,29

Jag har energi kvar att göra andra saker efter jobbet

2,88

2,75

2,43

Jag har balans mellan arbetssituationen och mitt privatliv
Jag känner arbetsglädje

3,31
3,40

3,11
3,12

2,57
3,00

Jag är, som helhet, nöjd med min arbetsplats och
arbetssituation

3,49

3,25

3,14

Arbetsmiljön har blivit sämre 2019 inom samtliga områden. Medarbetarna upplever att de har lite
energi kvar efter jobbet och de hinner inte med sina arbetsuppgifter. Avdelningscheferna har lägre
resultat än genomsnittet för sektorn. De har framförallt låga resultat när det gäller att hinna med
arbetsuppgifter, ha energi kvar efter jobbet samt att ha balans mellan arbetssituation och privatliv.

Analys
Resultaten inom såväl medarbetarengagemang, sjukfrånvaro som arbetsmiljö visar på en
nedåtgående trend, och det är oroväckande att resultaten sjunker år för år.
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En orsak till att resultaten har sjunkit kan vara ett tufft ekonomiskt år där allmän återhållsamhet
rådde inom hela sektorn. Flera avdelningar har haft vakanser, föräldraledigheter och
långtidssjukrivningar och många verksamheter har inte haft full bemanning. Medarbetarna har fått
slita hårt under året och i slutändan kan det påverka såväl arbetsmiljön som risken att bli sjukskriven.
Det har inte heller funnits utrymme att visa medarbetarna uppskattning i samma grad som
föregående år. Till exempel så ställdes förmåner som julbord, julklapp och deltagande i
Blodomloppet in 2019 och det kan påverka medarbetares mående och inställning till sin arbetsgivare.
2019 har det inte heller funnits utrymme till någon egentlig kompetensutveckling av medarbetare
eller verksamhetsutveckling. Såväl chefer som medarbetare behöver utmaningar för att de ska
utvecklas och i sin tur driva sektorn framåt. Som chef är det viktigt att se varje medarbetare och
identifiera var och hur hens resurser nyttjas bäst. Det är också viktigt att låta medarbetarna vara
delaktiga i vad som händer på arbetsplatsen och låta dem komma med förslag på lösningar.
Det är oroväckande att avdelningscheferna känner att de inte hinner med arbetsuppgifter, har lite
energi kvar efter jobbet samt har svårt att hitta en bra balans mellan arbetssituation och privatliv.
Det är viktigt att ge cheferna hjälp och stöd så att de känner att de hinner med sina medarbetare och
orkar stötta dem. Såväl chefer som medarbetare kan behöva hjälp att prioritera arbetsuppgifter.
Sektorn behöver utveckla sitt arbetssätt och bli bättre på att nyttja varandras kompetenser.
Det är viktigt att fundera på varför det ser ut som det gör, vad man som individ eller grupp kan göra
för att förbättra arbetsmiljön. Som individ kan man också behöver fundera på om privatlivet påverkar
arbetslivet och vice versa.
Korttidsfrånvaron beror till stor del på att det har varit mycket smittor i form av förkylningar,
magsjukor och feber. Långtidssjukfrånvaron beror i flera fall på svåra sjukdomar som inte är
arbetsrelaterade, men det finns även flera fall som beror på hög arbetsbelastning och känslan av att
aldrig räcka till. Vid arbete med OSA-kollen (Sunt arbetslivs modell för organisatorisk och social
arbetsmiljö) för förvaltningens alla verksamheter visar det sig att 42 % av alla korta sjukskrivningar
och 32 % av alla långa sjukskrivningar kan förklaras av vår arbetsmiljö.
Det är viktigt att komma ihåg att även om resultaten har sjunkit så har sektorn fortfarande många
bra resultat som ligger långt över genomsnittet för förvaltningen. Medarbetarna tycker om sina jobb
och känner att de har ett meningsfullt och utvecklande arbete. Det är bra chefer i sektorn som gör
allt för att stötta och utveckla sina medarbetare.
Förutsättningarna för 2020 ser bättre ut eftersom de kortsiktiga åtgärderna som gjordes under 2019
inte fortsätter i samma grad. Vi har fortfarande en stor ekonomisk utmaning, men förvaltningen och
sektorn har ett av fullmäktige beslutat sparprogram som ska ge en hållbar ekonomi över tid. Den
innebär för sektorn en hel del omstruktureringar och nya sätt att arbeta framöver. De vakanser som
finns verksamheterna och där tjänsterna ska finnas kvar, ska också återbesättas. Vi kommer även att
kunna satsa på medarbetares fortbildning igen.
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Åtgärder framåt
•

•

•

•
•

Sektorn ska erbjuda en struktur på intranätet så att det blir enklare för cheferna i
förvaltningen att arbeta med fokusområdet hållbart medarbetarskap där allt stödmaterial
gällande arbetsmiljö, sjukfrånvaro, attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning enkelt
hänvisas till.
Alla avdelningschefer ska:
- vid behov använda stödmaterialet kring hållbart medarbetarskap som finns på
intranätet.
- ta fram en kompetensförsörjningsplan för avdelningen på lång och kort sikt.
- ta emot praktikanter framförallt i de verksamheter som har svårt att rekrytera och göra
den praktiken till en bra upplevelse för eleven/studenten.
- arbeta aktivt med värdegrunden för att skapa ett gott arbetsklimat. Särskild vikt ska
läggas på bemötande och gemenskap.
- ha regelbunden dialog med medarbetarna för att stämma av arbetsläget och vid behov
hjälpa till att prioritera arbetsuppgifter.
- regelbundet följa upp sjukfrånvaron och sätta in insatser där de behövs. Ett av verktygen
för att underlätta uppföljningen är rapportering i beslutsstödsystemet Power-BI.
Sektorn ska fortsätta tydliggöra sitt uppdrag och stämma av övriga sektorers behov. I det
kommer nya arbetssätt att vara nödvändiga och behovet av att nyttja varandras
kompetenser öka.
Sektorn ska omfördela resurser för att arbeta mer fokuserat med arbetsgivar-, organisationsoch platsvarumärket.
Särskilt fokus ska sättas på arbetsmiljön för sektorns chefer så att de i sin tur kan stötta sina
medarbetare.

2. Digitalisering – resultat
Politisk måluppfyllelse
Indikatorer
Resultat 2019
Uppnådd nivå enligt självskattning i eBlomlådan avseende tekniska förutsättningar:

Kommunen har en digital signering/underskrift
Kommunen arbetar aktivt med förvaltning av it-system (t ex PM3)
Uppnådd nivå enligt självskattning i eBlomlådan avseende ledning, arbetssätt och
metoder för digital utveckling:

Kommunen följer upp sin digitaliseringsutveckling
Kommunen ger medarbetare möjlighet att öka sin digitala
kompetens och kunskap för att utveckla verksamheten
Kommunen ger chefer möjlighet att öka sin digitala kompetens och
kunskap för att utveckla och leda verksamheten
*Självskattning enligt parametrarna uppfyller helt (grönt) uppfyller delvis (gult) uppfyller inte
alls (rött)
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Sektorn har påbörjat två pilotprojekt för digital signering för att testa tjänsten samt för att se över om
tjänsten uppfyller kraven på informationssäkerhet. De två projekten handlar om digital signering av
protokoll för utskott, nämnder och kommunfullmäktige samt digital signering av ordförandebeslut för
individnämnden.
Digitaliseringsledaren följer de digitaliseringsinsatser som genomförs och rapporterar kontinuerligt
till IT-strategiskt råd, kommunledning och politik. En modell finns även för att kunna följa upp effekt,
effektmål och nyttor med projekten.
Prioriterade digitaliseringsprojekt 2019
1. Kontanthantering/dagskassehantering

Alternativt betalningssätt till kontanter är infört inom samtliga verksamheter. Det som är kvar är att
säkerställa en väl fungerande process kring dagskassehantering. Om möjligt få till en lösning där
kassaredovisningen går direkt in i ekonomisystemet. Projektet pausades andra halvåret på grund låg
bemanning på ekonomiavdelningen och vakant ekonomichefstjänst.
2. Kostuppföljning med stöd av Power BI

Tanken med projektet var att få en väl fungerande kostuppföljning med stöd av beslutsstödsystemet
PowerBI. Det har istället löst sig med stöd av Excel vilket för tillfället anses vara tillräcklig. Man
kommer just nu inte att gå vidare att visualisera den data som redan finns i excel då det inte är
prioriterat i förhållande till övriga projekt.
3. Digital signering

Administrativ service har påbörjat två pilotprojekt för digital signering av protokoll för utskott,
nämnder och kommunfullmäktige samt digital signering av ordförandebeslut för individnämnden.
4. Digital inköpsprocess

Projektet digital inköpsprocess pausades under året på grund av låg bemanning på ekonomiavdelningen. När och om ett e-handelsverktyg ska införskaffas får avvaktas. Avtalsuppföljning kan
dock förvaltningen börja arbeta med oavsett e-handelsverktyg.
5. Sjukfrånvarostatistik med stöd av PowerBI

Sjukfrånvarostatistik kan nu visualiseras med stöd av beslutsstödsystemet PowerBI. Den del som
återstår är att göra verktyget tillgängligt för chefer och kvalitetsgruppen.
6. Lokalbokning

Projektet lokalbokning pausades under året på grund av den ekonomiska situationen. Det kommer
inte genomföras som planerat med inköp av verktyget Roomance (digitala paneler utanför
mötesrummen).
7. Incidentrapportering tillbud/skada

För administration av tillbud/skada kommer systemet KIA, som tillhandahålls av AFA försäkring, att
implementeras under 2020. Under kommande året är projektet prioriterat inom sektorn.
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8. Städwebb

Städwebben används för ett flertal städobjekt och kommer under 2020 att tillgängliggöras för
ytterligare städobjekt. Projektet är prioriterat inom sektorn under 2020.
9. Stödsystem rehabilitering

I projektet stödsystem för rehabilitering har beslut tagits om att använda systemet Adato. Systemet
kommer att implementeras under 2020 och projektet är prioriterat inom sektorn.
10. Kostwebb

Kostwebben finns på Källbackens förskola och ska successivt införas på samtliga förskolekök.
Projektet är prioriterat inom sektorn under 2020.
11. Ny webb

Nya webben lanserades live i april. Under 2019 har fokus varit att flytta över material från gamla
webben och intranätet till den nya. Det gamla intranätet stängdes ner runt årsskiftet.

Analys och åtgärder framåt
Sektorn har haft digitalisering som fokusområde 2019 vilket har gett mycket bra resultat trots att
flera prioriterade projekt inte genomförts på grund av låg bemanning och åtstramningar i ekonomin.
Bedömningen är att digitalisering numera är ett inarbetat arbetssätt och därför inte behöver vara ett
fokusområde för 2020. Däremot finns ett antal gemensamt prioriterade projekt inom sektorn som
ska genomföras under året. Dessa är:
- Städwebb
- Kostwebb förskola
- Stödsystem för rehabilitering
- Incidentrapportering för tillbud/skada
- E-tjänsteplattform

3. Öka vår omgivnings kunskap om kommunens uppgift och
verksamhet – resultat
Politisk måluppfyllelse
Indikatorer

Andel medborgare som skickar en enkel fråga via e-post och får svar inom
en arbetsdag
Andel medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och fått
ett direkt svar på en enkel fråga
Andel medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via
telefon ställer en enkel fråga till kommunen
Alla möten med externa deltagare ska innehålla en presentation som på
lämpligt sätt beskriver kommunens vision, uppgift och verksamhet

Resultat
2018

Resultat
2019

88%

87%

50%

52%

87%

88%

Genomfört

Genomfört

2019 fick 88 % svar på e-post inom en dag, jämfört med 87 % 2018. Andelen medborgare som fick
direkt svar på en enkel fråga via telefon var 52 % vilket är en förbättring jämfört med 2018 då 50 %
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fick svar. När det gäller medborgarnas upplevelse av kommunens bemötande i telefon så upplevs det
ungefär lika bra 2019 med 88 % nöjda medborgare som 2018 då 87 % var nöjda. Vid en nationell
jämförelse hamnar kommunen i den mellersta kvartilen inom samtliga områden.
Vid flertalet av de externa möten som skett inom sektorn har presentationen gällande kommunens
vision, uppgift och verksamhet visats.

Analys och åtgärder framåt
Sektorn behöver fortsätta utveckla och förbättra delar i kundtjänstens arbete. Utvecklingsarbetet
under 2019 bestod av införande av nya rutiner för att säkerställa att e-post besvaras i tid,
instruktioner till kollegor i kommunen avseende vikten av att koppla ifrån telefonen, kontinuerlig
dialog kring vad service innebär och vilken service kundtjänst förväntas leverera till medborgaren
samt utveckling av arbetssättet för att färre samtal ska kopplas vidare.
Arbetet fortgår under 2020 men med särskilt fokus på förändrat arbetssätt för att minimera
vidarekoppling av samtal samt tätare uppföljning av arbetet både på avdelnings och individnivå.
Kundtjänst ska i de allra flesta fall behålla kunden hos sig och ta reda på svaret, om samtalet är av
sådan karaktär att det ska kopplas vidare så kommer kundtjänsthandläggaren först ringa upp
kollegan för att säkerställa att den svarar och har möjlighet att ta samtalet.
Vidare kommer loggningen i ärendehanteringssystemet Artvise läggas om för att i realtid kunna
plocka ut rapporter för att säkerställa vilka ärenden som är lösta av en kundtjänsthandläggare och
vilka ärenden som kopplats vidare till kollega inom kommunen. Detta kommer sedan följas upp på
totalen varannan vecka och månadsvis med respektive medarbetare.
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Bilaga – resultat åtgärder verksamhetsstöd 2019
Attraktiv arbetsgivare:
Åtgärder 2019

Påbörjat

HR ska tillsammans med övriga avdelningar inom sektorn
införa en obligatorisk utbildningsvecka för framförallt
cheferna, med start hösten -19.
Flera chefer kommer att delta på SKL:s konferens om ”Tillit
och styrning” och därefter ska kommunlednings-gruppen
bestämma hur vi ska arbeta vidare för att öka tilliten i
organisationen. En av dagarna för Ledarforum kommer att
vikas för ämnet.
Införa ett nytt uppföljningssystem, Power-BI, för att enkelt
och när som helst kunna följa upp sjukfrånvaro och kostnader
för denna.
Alla chefer ska arbeta aktivt med värdegrunden för att skapa
ett gott arbetsklimat. Särskild vikt ska läggas på bemötande
och gemenskap.
Cheferna fortsätter ha regelbunden dialog med
medarbetarna för att stämma av arbetsläget och vid behov
hjälpa till att prioritera arbetsuppgifter.
Vid ledighet ska cheferna i möjligaste mån undvika att
kontakta medarbetare.
Fortsätta tydliggöra sektorns uppdrag. Det kan till exempel
göras i möte med övriga verksamheter där sektorns
avdelningschefer kan hjälpa till att sprida varandras uppdrag.
Ett gemensamt sektorsprojekt startas där kostens
ledningsgrupp stöttas och alla de som har en arbets- eller
driftledarroll i ledarskap, kommunikation och arbetsmiljö.

Klart

Avvikelse

X

X
(fortsätter
2020)

X

X
(fortsätter
2020)
X
(fortsätter
2020)
X
X
(fortsätter
2020)
x

Kommentarer avvikelser:

•

•

Den planerade utbildningsveckan genomfördes inte under 2019. Dels på grund av ekonomin,
men framförallt för att de synpunkter som kom från verksamheten var att man hade svårt att
avsätta tid en hel vecka för utbildning. Istället har fokus lagts på att skapa digitala
utbildningar som är tillgängliga för alla när behov finns. Bland annat har en digital
medarbetarutbildning tagits fram under året.
Det gemensamma projektet inom sektorn ställdes in på grund av sjukskrivningar och
vakanser i kostens ledningsgrupp, omprioriteringar av resurser och avvaktan på beslut om
eventuella organisationsförändringar.

Digitalisering:
Åtgärder 2019

Påbörjat

1. Kontanthantering/Dagskassehantering

X

2. Kostuppföljning med stöd av PowerBI
3. Digital signering

X

4. Digital inköpsprocess

X

5. Sjukfrånvarostatistik med stöd av PowerBI

Klart

X
(kontanthantering)
X

Avvikelse

X

X
X

6. Lokalbokning

X
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X

7. Incidentrapportering tillbud/skada

X

8. Städwebb

X

9. Stödsystem rehabilitering

X

10. Kostwebb

X

11. Ny webb

X

Varje digitaliseringsprojekt ska beskrivas och följas upp
utifrån effekt, effektmål och nyttor.

X

Kommentarer avvikelser:

•

•
•

I projektet kostuppföljning med stöd av PowerBI har man fått till en bra uppföljning med stöd
av excel istället vilket anses för tillfället vara tillräcklig, och man kommer inte att gå vidare
med att visualisera den data som finns i beslutsstödsystemet PowerBI. Detta anses inte som
prioriterat i förhållande till övriga projekt.
På grund av låg bemanning på ekonomiavdelningen under året pausades projektet digital
inköpsprocess. När och om ett e-handelsverktyg ska införskaffas får avvaktas.
Projektet lokalbokning pausades under året på grund av den ekonomiska situationen och
kommer inte genomföras som planerat med inköp av verktyget Roomance (digitala paneler
utanför mötesrummen).

Öka vår omgivnings kunskap om kommunens uppgift och verksamhet:
Åtgärder 2019
Initiera ett rullande schema på kundtjänst där det varje dag
finns en utsedd person som säkerställer att inkommen e-post
besvaras i tid. Detta för att sträva efter att ligga i samma
kvalitet eller bättre i förhållande till övriga kommuner.
Genomföra workshop med medarbetarna med fokus på
analys av e-postsvaren och dialog kring vad som ska
innefattas i ett bra svar.
Förändra arbetssättet avseende telefonin och så långt det går
undvika att koppla samtal vid frågor.
Utbilda och informera kollegorna i kommunen avseende
vikten att koppla ifrån när man inte har möjlighet att besvara
sina samtal.
Kommentarer avvikelser:

•

Ingen avvikelse att rapportera.
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Påbörjat

Klart

Avvikelse

X

X
X
(fortsätter
2020)
x

Sektorsplan; Samhällsutveckling

2020

Fastställd XXXX-XX-XX
Diarienummer XXXX/X
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Förord
Sektorn för samhällsutvecklings uppdrag är att:
Bidra till en hållbar tillväxt i kommunen och skapa en trygg och god livskvalitet för våra medborgare.
Det gör vi genom att:






Var långsiktiga i de beslut vi fattar
Visa på engagemang och drivkraft framåt
Kontinuerligt utveckla vår service och våra tjänster
Ha ett tydligt kundperspektiv
Vara goda förebilder och visar omtanke

Vi utför vårt uppdrag genom att planera med ett hållbart helhetsperspektiv, ge förutsättningar
för att bygga nya bostäder eller lokaler och att exploatera dessa områden. Vi arbetar för att
medborgarna skall få tillgång till fin natur och ett rikt fritidsliv, en attraktiv livsmiljö med ett rikt
och varierat kulturutbud.
Vi utför kontroll och tillsyn inom områdena alkohol och tobak, bygg, livsmedel, miljö- och
hälsoskydd och trafik för att alla som bor, arbetar eller besöker kommunen skall känna sig trygga
med att äta, dricka och vistas här. Vi arbetar för att vår miljö ska må bra och vara attraktiv även
för kommande generationer.
Vi ger råd och service till företag och enskilda i kommunen som vill bygga eller starta nya
verksamheter eller utveckla befintliga, t ex industrier, restauranger och butiker. Vi samarbetar
med och stödjer ideella föreningar inom bland annat kultur- och fritidsområdet.
Vi anordnar eller hjälper till med en mängd evenemang för att bidra till ett rikt kulturliv i
kommunen.
Vi driver en bred och utvecklande biblioteksverksamhet, sköter kulturfastigheter, museum och
ordnar utställningar i kulturhuset.
Vi driver flera fritidsanläggningar såsom Granberget och Leksandshallen, vi sköter skidspår, har
egna Limsjökor och driver en verkstad för kommunens fordon.
Vi sköter kommunens skog, vi servar kommunens bilar, vi utför serviceuppdrag via vårt
vaktmästeri.
För att kunna sköta vårt uppdrag samverkar och samarbetar vi bland annat med kommunens
medborgare och företag. Vi arbetar aktivt med att stärka samarbetet inom sektorn samt med
kommunens övriga verksamheter. Vi verkar för ett utökat samarbete med våra grannkommuner i
olika frågor.
Vi har som övergripande mål att bedriva en professionell verksamhet med bra service, där vi
lyssnar på synpunkter från medborgare och företag samt är öppna för nya idéer som kan bidra till
att förbättra vår verksamhet.
Samhällsutvecklingschef

Åke Sjöberg
3
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Sektorns organisation

Politisk organisation
Samhällsutveckling relaterar politisk till två beredande organ. Myndighet, detaljplaner samt
strategisk planering bereds av Utskottet för samhällsbyggnad medan kultur, fritid, näringsliv samt
vissa större trafikrelaterade ärenden bereds av Allmänna utskottet.

Analys – varför gör vi det vi gör?
Visionen för Leksands kommun säger bland annat att Leksand ska
vara en kommun med 18 000 invånare där människor trivs och
känner sig hemma.
För att öka befolkningen behöver vi;
 ha ett attraktivt centrum med ett utbud av handel och flera
mötesplatser.
 levande byar med härliga miljöer att leva och bo i.
 bygga fler bostäder för många olika behov.
 satsa på infrastruktur i vägar, bredband och kollektivtrafik.
 värna om våra styrkor som idrotts-, frilufts- och kulturkommun.
 skolor, förskolor och äldreomsorg
Sektorn för samhällsutveckling innefattar samtliga dessa delar. För att veta hur vi ska ta oss närmare
visionen finns bland annat följande dokument framtagna:
 Översiktsplan
 Bostadsförsörjningsplan
 Näringslivspolitiskt program
 Miljömål 2012-2020
Vi arbetar med att ta fram nya styrdokument gällande:
 Trafik
 Kulturmiljö
 Besöksnäring
Sektorn är huvudansvarig för fyra av de tio politiska målen och behöver relatera till ytterligare tre.

4
103

Både flerbostadshus och villor byggs och vi ser att under 2019 vi har en fortsatt befolkningsökning. Vi
ser tydligt hur kommunens satsningar fungerar som en motor för privata initiativ, tror vi på framtiden
så tror även de privata aktörerna det. Tydliga exempel på detta ser vi genom privata byggnationer
som vid Hesseborns och Åkerö brofäste.
Vi har fler antal barn som behöver förskola och skola. Utbyggnaden av våra cykelvägar fortsätter.
Arbetet med nytt bostadsområde på Käringberget pågår. Vi rör oss i riktning mot vår vision. 1
Arbetet med ny sporthall fortsätter, planering av Moskogsvägen pågår. Evenemang såsom
midsommarfirandet, barnens valborg med flera bidrar till att ytterligare göra Leksands kommun till
en attraktiv besöksort och öka besöksnäringen.
En hållbarhetsgrupp utvecklar kommunens hållbarhetsarbete med utgångspunkt i agenda 2030 samt
antagna miljömål. Sektorn för samhällsutveckling håller ihop denna grupp men involvering av
samtliga verksamheter är av yttersta vikt för att nå goda resultat.

Vad gör vi för att uppnå ett attraktivt centrum med ett utbud av handel och flera
mötesplatser?

Centrumutvecklingsplanen är nu genomförd och avslutad i och med etapp 5 Torget. Det som återstår
är en ny detaljplan som ska tas fram för torget som ska möjliggöra ny restaurangbyggnad. Byggnation
av bostadsrätter vid Hesseborns påbörjas 2020. Evenemang kommer att anordnas även 2020 men i
mindre skala än de senaste åren.

Vad gör vi för att bidra till att det finns levande byar med härliga miljöer att leva och bo i?
Vi stödjer hembygdsgårdarna i Tällberg, Djura och Siljansnäs. Vandringsleder som går genom byar
underhålls och marknadsförs. Vi söker LONA-medel för att kunna förverkliga projekt på bynivå.
Genom kommunbygderådet bidrar vi med information och kommunikation med våra
byrepresentanter. Vi har identifierat Tempo i Siljansnäs och Tällbergs som viktiga serviceställen för
att bibehålla levande byar. Vi sköter vägar och svarar för belysning i hela kommunen.

Vad gör vi för att bygga fler bostäder för många olika behov?
Vi tar utgångspunkten i översiktsplanen
och vår bostadsförsörjningsplan och
håller på att realisera dessa. Vi har
påbörjat och kommer fortsätta arbetet
med att kartlägga våra kulturmiljöer
och identifiera kulturmiljömässigt
viktiga områden och byggnader. Detta
är en del i framtagandet av ny
översiktsplan för Leksands kommun. Vi
arbetar för att skapa en blandning av
bostadsrätter, hyresrätter och villor i
våra bostadsområden.

Under året har lägenheterna Snedkanten i centrala Leksand färdigställts och hyresgäster kunde flytta
in. Vi säkerställer att byggbar mark finns genom detaljplanering och markinvesteringar.

1

För ytterligare information rörande måluppfyllelse se bilaga 2
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Vi behöver ha respekt för att stor expansion i kommunen kan skapa oro hos våra medborgare,
kommunikation och dialog är därav av yttersta vikt när vi fortsätter vårt arbete.

Vad gör vi för att satsa på infrastruktur i vägar, bredband och kollektivtrafik?

Arbetet med Moskogsvägen fortsätter, ny detaljplan för området har påbörjats och beräknas
slutföras under året. En ny väg från
Limhagen till Siljansvägen har byggts.
Arbetet med ”Våra vägar” fortsätter, där
bland annat förrättningsarbetet initierats.
Ca 1000 meter GC-väg har byggts eller
förbättrats, vi kommer även att ha samma
mål under 2020.
Utbyggnad av belysningen längs solvändan
pågår. Under året har även sista biten för
att knyta ihop solvändan med
Hjortnäsheden byggts.
Centrumutvecklingsprojektet har avslutats under 2019. Torget och en del av Leksandsvägen har
renoverats som sista etapp.

Vad gör vi för att värna om våra styrkor som idrotts-, frilufts- och kulturkommun?

För att bidra till målet och visionen har planeringen för byggnation av ny sporthall påbörjats, vi har
renoverat dalstationen i Granberget, renoveringen av Insjöns IP har påbörjats, verksamheten på
Leksandshallen och Granberget utvecklar digitala lösningar för bokning av pass och kort.
Ett stort antal utställningar och evenemang har genomförts på kulturhuset. Arbetet med digital
delaktighet har varit positivt och nöjdheten för de som bokat en bibliotekarie är 100 %. En ITbibliotekarie har anställts, ytterligare en bibliotekarie har rekryterats för att arbeta mer fokuserat på
ungdomslitteraturen, tjänsten finansieras med statliga medel. Ett projekt som riktar sig mot
nyanlända har påbörjats tillsammans med Enter Sweden med hjälp av statliga bidrag, där unga
nyanlända ska hjälpa äldre att behärska relevanta digitala verktyg. Kulturforum träffas regelbundet
för att informera vad som är på gång. Stort deltagande från många föreningar.
För att ytterligare öka fokus på natur- och friluftsliv har sektorn under 2019 startat ett natur- och
friluftsråd men representanter från flera avdelningar och sektorer samt med representanter från
föreningslivet. Arbetet kommer fortsätta under 2020 med förhoppningsvis större involvering av våra
föreningar. Syftet med ett natur- och friluftsråd är att skapa förutsättningar för delaktighet och
utvecklandet av kommunens friluftsliv, vilket primärt syftar till att förbättra friluftslivet för
kommunens medborgare samt besökare till kommunen.

Utmaningar:

Samtidigt som vi ser positiva utveckling ser vi också stora utmaningar.
Hållbart medarbetarskap
2019 har varit ett framgångsrikt år för sektorn, många stora projekt är på gång, några har avslutats
och vi ser hur Leksand utvecklas mot att nå vår vision, fler människor väljer att flytta hit.
Tyvärr ser vi att det höga arbetstrycket börjar påverka våra medarbetare. HME enkäten visade något
svagare resultat än ifjol. Sjukfrånvaron har ökat från 6,74 % 2018 till 7,94 % 2019. Den
korttidsfrånvaron ligger på normala nivåer sett till riket medan långtidsfrånvaron är något högt och
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dra upp snittet. Vi har under året varit extremt återhållsamma med utbildning och nätverksträffar
något som i längden inte är framgångsrikt.
Ekonomisk återhållsamhet
Ekonomisk väntar tuffa tider där smarta arbetssätt och samarbeten måste prövas. Sektorn har
presenterat sparförslag till politiken utav många har antagits vilket kommer att leda till minskat
budgetutrymme 2020. En del verksamheter, främst kultur, näringsliv och fritid kommer att behöva se
över sina verksamheter för att försöka upprätthålla fortsatt god service men med minskad budget.
Fokus just nu är på att se helheter och hjälpa varandra inom sektorn och med andra sektorer och
kommuner för att lindra de negativa effekterna av minskad budget.
Samhällsklimat
Flertalet av sektorns verksamheter anmärker på att samhällsklimatet i Leksand har hårdnat.
Handläggare och chefer har fått bemöta mer röststark och tuff opinion emot förändringar även med
inslag av rena personliga påhopp. Många politiska beslut accepteras inte och pågående och
beslutade projekt motarbetas. Detta är ett arbetsmiljöproblem för våra anställda, det kan påverka
vårt rykte som arbetsgivare och gör att projektledtider förlängs. Vi behöver hitta kanaler för att
informera tydligt varför vi gör som vi gör, få in ett bredare perspektiv med fokus på barn och
ungdomsperspektiv vid planering och hitta sätt att förbättra anställdas arbetsmiljö. Vi måste också
behålla vår proffsighet i våra möten med allmänhet och företag och ta deras oro på allvar.
Gällande vårt eget bemötande ska vi jobba med att upprätthålla de fina resultat vi har i vårt
myndighetsarbete med bland annat SKR´s Insiktmätning
Tillgång till kompetens
Över hela sektorns område är det generellt svårt att få tag i rätt kompetens även om vi jämfört med
många andra kommuner ligger väldigt bra till för att kunna locka ny och framförallt för att kunna
behålla befintlig personal. Vi har många anställda med stor erfarenhet och med stort hjärta för
Leksands kommun.
Omorganisation Leksandsbostäder
Omorganisationen av Leksandsbostäders vaktmästeri och gata-park kommer att innebära mycket
arbete kring utformningen av den nya organisationen och även mycket arbete på personalsidan.
Målsättningen är att en organisation inom detta område ska sjösättas hösten 2020.
Att tillgängliggöra byggbara tomter
För att uppnå kommunens vision på 18 000 invånare till 2020 kommer vi att behöva ta fram fler
byggbara tomter för att möjliggöra byggnation av bostäder. Trycket på byggbar mark för
flerbostadshus och villor är fortsatt högt. Största exploateringsområdet på gång är Norra
Käringberget.
Digitalisering
Sektorn har fortfarande ett stort jobb kvar att göra när det kommer till att digitalisera vår
verksamhet. Under 2019 arbetade en person 50 % med detta arbete. Under 2020 kommer denna
person fortsätta arbetet med att kartlägga vad som gjorts, göra omvärldsanalys för att se om vi kan
dra lärdom från andra kommuner, samt att genomlysa verksamheten för att identifiera ett antal
områden där vi kan fördjupa arbetet med digitalisering. Exempel på redan genomförda åtgärder är
digitalisering är att man kan ansöka om alkoholtillstånd digitalt, arbetet med att kunna köpa biljetter
på Granberget har påbörjats och bygglovshanteringen har blivit mer digital genom att samtliga
handlingar skickas ut digitalt efter fattat beslut.

7
106

Mål och indikatorer 2020
Leksands kommun har utifrån visionen beslutat om mål för kommunens verksamheter. Nedan
redovisas de mål som samhällsbyggnadssektorn ansvarar för samt mål som gäller alla kommunens
verksamheter. Målen som är markerade med fet stil äger sektorn, de markerade med kursiv stil
behöver sektorn relatera till. Baserat på detta, fokusområden från förvaltningsplan samt enkät till
sektorns alla anställda har ett sektorsövergripande mål arbetats fram.

Politiska mål och indikatorer
1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet
2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och social
hälsa samt motverka missbruk och utanförskap
3. Höja måluppfyllelsen hos elever i våra skolor
4. Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och
läsning i förskolan
5. Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, hälsofrämjande och hållbar
omsorg med inflytande över sin livssituation
6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarnas och den lokala
arbetsmarknadens behov
7. Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets främsta
sport- och friluftskommuner-med fokus på barn och unga
8. Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla
kommunens service och tillgänglighet
9. Skapa förutsättningar för fler bostäder och företag genom strategisk planering och
utveckling av mark och infrastruktur i hela kommunen
10. Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och för gynnande
kommunala/regionala samarbeten

Sektorsövergripande mål
Göra Leksand till en attraktiv kommun att leva i ”Det ska vara lätt att leva i Leksand”
(nyckeltal; antal medborgare)
Med ”en attraktiv kommun att leva i” menar vi en kommun som erbjuder god boendemiljö, god
service för sina medborgare, möjlighet till ett rikt sport-, frilufts- och kulturliv, säkra och
välutvecklade kommunikationsmöjligheter, möjlighet till byggnation, goda möjligheter för företagare
att etablera sig och utvecklas, utvecklande av besöksnäringen för att attrahera fler människor till
Leksand, både besökare och bofasta, allt i en rik och levande kulturmiljö.
Vi vill ta tillvara och utveckla våra unika miljöer, vår kultur, vår fantastiska natur, våra byar, vår naturoch landskapsbild. Leksand har närheten till såväl större städer som ostörda miljöer. Vi erbjuder god
livskvalitet. Vi verkar för att skapa ett tryggt och säkert samhälle.
Vi jobbar strategiskt, framåtsträvande och långsiktigt för att skapa en trygg och positiv livsmiljö för
alla i Leksands kommun. Vi bygger och uppmuntrar engagemang från våra medborgare.
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Inför 2020 har vi också infört ett sektorsövergripande mål att öka digitalisering i sektorns
verksamheter. Målet är uppdelad i två indikatorer. Dels kommer vi att titta på hur många potentiella
digitala insatser som verksamheterna har utrett. Sen berör andra indikatorn hur många utredda
digitala insatser leder till införande. Fokuset här är inte nödvändigtvis att maximera antalet
genomförda insatser utan vi vill att verksamheterna ska utreda och endast gå vidare med de insatser
som innebär rationella och ekonomiskt försvarbara förbättringar.

Mål och indikatorer Grön
2020

Gul

Röd

Källa

Politiskt mål

8. Öka vår omgivnings
kunskaper om
kommunens uppgift
och verksamhet samt
utveckla kommunens
service och
tillgänglighet
8. Öka vår omgivnings
kunskaper om
kommunens uppgift
och verksamhet samt
utveckla kommunens
service och
tillgänglighet

Öka digitaliseringen i våra verksamheter
Antal utredda digitala insatser
(en digitaltjänst här är en
insats som leder till en
effektivare organisation eller
underlätta för medborgare
eller medarbetare).

Fler än 2
utredningar

1 utredning

Inga
utredningar

Egen mätning

Antal genomförda digitala
insatser inom vår
verksamhet

Fler än 2

1

0

Egen mätning
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Sektorn för samhällsutveckling bidrar till en attraktiv kommun att leva i genom att:

Säkerställa god kvalitet och service i våra beslut
Genom att utveckla våra digitala verktyg ökar vi vår service till våra medborgare. Vi fortsätter
att arbeta med gott bemötande och god kvalitet. Vi anordnar internutbildningar för att öka
vår kompetens och vårt samarbete.

Erbjuda ett rikt och varierat kulturellt utbud
Vi tillhandahåller kultur med basen i vårt unika kulturarv samtidigt som vi erbjuder och hittar
nya former för att nå ut till alla invånare. I vårt kulturhus finns bibliotek, museum och arkiv.
Biblioteket är en demokratisk mötesplats som erbjuder läsfrämjande verksamhet för alla
åldrar och bidrar till ett socialt och digitalt hållbart samhälle. Vårt kulturhus är tillgängligt för
alla och därmed en viktig demokratisk mötesplats.

Erbjuda möjlighet till ett aktivt natur- och friluftsliv
Vi gör detta genom att tillhandahåll såväl stadsnära strövområden som vandringsleder i
välbevarade skogsområden. Vi skapar naturreservat och bygger ut våra cykelvägar. Våra
skidspår utvecklas och upprätthålls. Vi ser över möjligheterna att mer proaktivt inkludera
cykelleder i vårt arbete. Genom vårat natur- och friluftsråd identifierar vi viktiga områden
som ska prioriteras och utvecklas.

Erbjuda varierade träningsformer för att bidra till god hälsa
Vi stödjer föreningslivet, vi arbetar vidare med förverkligandet av ny sporthall, vi utvecklar
digitala verktyg för att förenkla bokning av lokaler och pass. Leksandshallen och Granberget
fortsätter vara viktiga komponenter i vår verksamhet.
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Skapa förutsättningar för byggnation och god infrastruktur
Vi skapar förutsättningar för nybyggnation, vi arbetar fram nya detaljplaner, genom
identifiering av nya områden inom kommunens utvecklingsstråk. Vi fortsätter arbeta för att
utveckla vår mät- och kartkompetens. Vi planlägger lämplig mark för exploatering och
beaktar skyddsvärda miljöer.
Vi arbetar med att förvalta vårt unika kulturarv samtigt som vi skapar förutsättningar för
nybyggnation med väl utformade och estetiskta byggnationer
Vi arbetar vidare med ”våra vägar”, Moskogsvägen, förbättrad belysning, utveckla våra gångoch cykelvägar. Vårt arbete med kommunikation genomsyrar samtliga områden, för att
exemplvis ta sig till vår fantastiska natur krävs mölighet kommunikationmöljigheter.

Främja tillväxt och utveckling av näringslivet och vår besöksnärning
Vi arbetar fram en besöksnäringspolicy, vi fortsätter vårt arbete med att stötta handeln med
utgångspunkt i fastlagt näringspolitiskt program. Vi jobbar med att kontinuerligt informera
och involvera våra företagare. Kulturutbudet och våra kulturmiljöer bidrar i hög grad till
Leksand som attraktiv besöktsort och viarbetar aktivt med de kulturella och kreativa
näringarna.

Bidra till hållbar utveckling
Med utgångspunkt i agenda 2030 bidrar sektorn till att arbeta med hållbar utveckling. En
hållbarhetsgrupp har tillsatts och arbetet med att se över miljömålen, energiplan,
naturvårdsplan och folkhälsoplan har initierats. Vi arbetar för biologisk mångfald.
För att kunna bidra till att göra Leksand till en attraktiv boendekommun måste våra
medarbetare må bra, hållbart medarbetarskap med fokus på ledarskap och god arbetsmiljö
är därav avgörande för att kunna arbeta vidare.
Vi skapar möjligheter för studenter/distansstudenter att bo kvar i Leksand under
studieperioden. Vi arbetar aktivt för att minska den digitala klyftan med särskilt fokus på
äldre. Vi skapar förutsättningar att ta sig till exempelvis arbete och skola på alternativa sätt
genom exempelvis byggnation av cykelvägar. Detta har direkt bäring på såväl folkhälsan som
vår miljö.

Hur mäter vi målet?
Målnivån för våra sektorsövergripande indikatorer är; samma nivå eller bättre. När det kommer till
exempelvis mätning av Insikt ligger vi väldigt högt, att öka ytterligare är i dessa fall inte ett mål i sig.
Så gäller också inom flera områden på medarbetarenkäten, det viktiga i en tid av fortsatt utveckling i
kombination med ansträngd ekonomi att sätta mål som är tillräckligt bra. Att ligga kvar på den höga
nivån sektorn ligger är därav tillräckligt.
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Utöver de sektorsövergripande indikatorerna sker även mer specifik mätning på avdelningsnivå.


Insikt
- Samtliga myndighetsområden (miljö, bygg, livsmedel, alkohol)
- Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, SKR, NKI (U07451)



Medborgarundersökning 2020
- Nöjd Medborgar-index-kultur
- Nöjd Medborgar-index-gång och cykelvägar
- Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar
- Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar
- Nöjd Region-Index – Bostäder



Egna mätningar
- Medarbetarenkäten
- Bokslut miljömål
- Uppföljning i samband med evenemang
- Sopsäcksvikt från kommunhuset


-

Digitalisering/E-blomlådan
Vi mäter bland annat indikatorer i E-blomlådan. Mål nivån är att förbättra resultatet jämfört
med självskattning maj 2020.


-

Övrigt
Följa nyckeltalen för agenda 2030 för att identifiera vilka som är relevanta för Leksands
kommun.
Rakning årets friluftskommun (Naturvårdsverket)
Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv (N40009)
Kostnad idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv (N09003)
Kostnad kulturverksamhet, kr/inv (N09100)
Statistik över pendling till och från kommunen
Sopsäcksvikt (för att mäta källsortering i kommunhuset)

-

Sektorns särskilda fokusområde, stärka samarbetet inom sektorn.
•
•

Minst 2 planeringsdagar för sektorns chefer
Info och dialog på APT-möten och i samverkansgrupp
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Årscykel för sektorns kvalitetsarbete

Budgetram 2020
Budget 2020
40 708 tkr

Budget 2019

Utfall 2019

Avvikelse 2019

59 369 tkr

54 335 tkr

5 034 tkr

Förklaringen till varför budgetramen blir lägre 2020 är för att budgetram för Räddningstjänst har
flyttats till Förvaltningsledningen.
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Bilaga 1. Verksamhetsbeskrivning
Sektorn för Samhällsutveckling arbetar med fritid, kultur, näringslivsfrågor, strategisk planering,
myndighetsutövning och service åt medborgarna inom samhällsviktiga funktioner.

Myndighetsavdelning
Myndighetsavdelningen ansvarar för kommunens uppgifter som lokal myndighet inom områdena
miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, handläggning av bygglov och tillsyn enligt Plan- och
bygglagen.
Avdelningens gemensamma uppgift kan sammanfattas i följande punkter:
 Myndigheten arbetar med lagefterlevnad inom dess ansvarsområden.
• Myndigheten ska fatta lagligt grundade beslut.
• Avdelning ska leva upp till sina åtaganden rörande handläggningsrutiner och handläggningstider.
• Invånare och verksamheter ska få information och service. Vår stora kontaktyta gör att vi är en
viktig del av kommunens ansikte utåt.
• Avdelningen ska bidra i samhällsplaneringsprocessen med sin kompetens och med en helhetssyn.
• I ärenden som kräver gemensam handläggning av enheterna miljö och bygg ska avdelningen för
att förenkla för våra kunder ge en samlad bedömning av ärenden.

Plan- och kartavdelningen
Plan- och kartavdelningens uppdrag är att ansvara för kommunens detaljplanering och kart- och
mätverksamhet.
Planverksamheten ansvarar för den del av kommunens fysiska planering som avser detaljplanering
men deltar även i kommunens strategiska arbete, infrastrukturåtgärder, översiktsplanering,
exploaterings- och etableringsfrågor och fastighetsrättsliga frågor.
Inom avdelningen finns även kommunens kart- och mätverksamhet. Kartverksamheten upprättar och
administrerar kommunens karta och producerar allt som har med GIS och kartproduktion att göra.
Mätverksamhetens uppgifter består av produktion av nybyggnadskartor och grundkartor för planoch bygglovsprocessen, ajourhållning av primärkarta och stomnät samt utstakning, utsättning,
lägeskontroll och inmätningar för diverse projekt.
Vi har vår Vision 2025, kommunens översiktsplan, Bostadsförsörjningsplan samt en VA-plan och
andra strategiska dokument som tillsammans med övriga riktlinjer/policys och gällande lagstiftning
pekar ut riktningen och vägleder oss i vårt arbete.
Planverksamheten hanterar kommunens detaljplanering i enlighet med gällande lagstiftning. Utöver
detta erbjuder vi även hjälp med framtagande av planhandlingar till externa exploatörer i rollen som
anlitad planförfattare och vi ger också råd gällande genomförandefrågor och avtalsskrivning. Vi ingår
som en del i kommunens tjänstemannagrupp kallad exploateringslots där vi i ett tidigt skede träffar
olika aktörer för att ge information som ska underlätta vid en framtida etablering eller exploatering.
Inom kartverksamheten erbjuder vi information till våra invånare och besökare via den externa karta
som finns på www.leksand.se. Där presenteras information om allt från strandskydd och lediga
tomter till vandringsleder och förskolor.
Genom vår mätverksamhet kan vi erbjuda en högre servicenivå i bygglovsärenden bland annat
genom upprättande av nybyggnadskartor. Vi erbjuder även tjänster såsom utsättning, gränsutvisning,
utstakning mm.
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Strategisk planering
Avdelningen för strategisk planering ansvarar för frågor inom trafik, natur, energi och översiktlig
planering.
Trafik ansvarar för att skapa en god trafiksäkerhet, hög framkomlighet och en bra trafikmiljö på
kommunens gator och gång- och cykelvägar. Verkar aktivt och förebyggande för trafiksäkerheten
utifrån nationella trafiksäkerhetsmål (Nollvisionen). Arbetar för att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv, tillgänglig och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet med hänsyn till trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Samverkar och samarbetar såväl
internt inom kommunen som med myndigheter, organisationer, företag och enskilda i frågor som
berör trafik, vägar och kommunikationer.
Natur arbetar för att bibehålla och stärka förutsättningarna för den biologiska mångfalden i
kommunen, sprida information om och öka möjligheterna för människor att uppleva naturen.
Arbetar för att bevara en rik och varierad natur till exempel genom att inventera, skydda och förvalta
värdefulla naturområden samt bevaka känslig natur vid etablering av bebyggelse och vägar.
Energi- och klimatrådgivningen verkar för en hållbar utveckling och hushållning med resurser, för
minskad klimatpåverkan genom minskat energibehov i såväl fastigheter som transporter samt verkar
för att succesivt övergå till förnybara energikällor. Arbetet sker genom att söka både tekniska
lösningar och informera och utbilda i brukarledet för att uppnå beteendeförändringar. Energi- och
klimatrådgivningen sker i samverkan mellan kommunerna Rättvik, Gagnef, Vansbro och MalungSälen med Leksand som samordnande kommun. Kommunen söker årligen bidrag från
Energimyndigheten för att kunna bedriva den utåtriktade Energi- och klimatrådgivningen. Energi- och
klimatrådgivaren ger information och råd till enskilda hushåll, fastighetsägare,
bostadsrättsföreningar, organisationer och företag.
Den översiktliga planeringen ansvarar för den långsiktiga helhetssynen i utvecklingen och
markanvändningen i kommunen genom Översiktsplan och Bostadsförsörjningsplan mm. Även
konkreta genomförandeprojekt kopplat mot visionen, ex centrumutvecklingsplanen utgör en viktig
del av arbetet. Avdelningen arbetar med kontakter utåt med allmänhet, företag, organisationer,
skolor, Länsstyrelsen, Region Dalarna och grannkommuner för att förankra Leksands vilja att vara en
attraktiv kommun där det är lätt att leva. Stadsarkitekten ansvarar även för gestaltningsfrågor med
målet att få en tilltalande och väl utformad miljö. Detta sker bland annat genom medverkan i
bygglov, detaljplaner, utsmyckningsgrupp och exploateringsprojekt.

Fritidsavdelning
Avdelningen omfattar tre enheter; Fritid ute, Leksandshallen samt vaktmästeriet.
Avdelningen hjälper till vid många av de evenemang som händer i kommunen. Detta i form av
iordningsställande för evenemang och sedan återställande efter evenemanget. Avdelningen är också
behjälpliga till olika föreningar att uppfylla och utföra olika önskemål som gagnar föreningslivet.
Enhet Fritid ute:
Fritid ute driver vintertid Granbergets skidanläggning med snötillverkning, säkerställer fina pister i
slalombacke, upprätthåller goda skidspår för längdåkning samt tillhandahåller personalresurser för
anläggningens drift. Under sommartid driver man Siljansvallen med tillhörande fotbollsplaner.
Insjöns IP driver man året runt.
Enheten spolar isar och drar flera skidspår i kommunen när väderleken och snötillgången tillåter. På
sommaren sköter man flera av kommunens badplatser och har skötseln av de flesta av kommunens
vandringsleder.
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Enhet Vaktmästeri:
Vaktmästeriet består av vaktmästeri, förråd och verkstad.
Verkstad och förråd ansvarar bland annat för att serva kommunens samtliga fordon.
Vaktmästeriet sköter underhållet på samtliga de kommunala skolorna, förskolorna, särskilda
boenden och kontorsbyggnader, totalt hanterar de ca 50 objekt. Enheten är även ansvarig för
kommunens skogsvård, detta inkluderar bland annat beställning av skogsavverkning och
markplanering i samband med byggnation på kommunal mark. Man ser till att tillgänglighetsgöra
vissa vandringsleder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna nyttja dem.
I övrigt sköter enheten även viss renovering av hembygdsgårdar, rastplatser, offentliga toaletter,
kulturfastigheter. Man tillhandahåller Fixarmalte. Kommunens boskapsbestånd i form av highland
cattle sköts också av enheten.
Leksandshallen
Leksandshallen har renoverats och håller en god standard när det gäller utövande av olika bollsporter
i sporthallen, där de fem omklädningsrummen nyligen är renoverade. Leksandshallen bedriver
gymverksamhet i nyrenoverade gym, gruppträning och spinning. Det finns en simhall med en 25
metersbassäng och en mindre undervisningsbassäng. På torsdagar värms bassängen upp till 33
grader för att passa till aktiviteter för både yngre, äldre och för rehabilitering. Det finns även en
relaxavdelning med bubbelpool samt en torr- och ångbastu.
Leksandshallen erbjuder tjänster i form av ledarledda gym pass, vattengymnastik, babysim, spinning
pass och för enskild individ personlig träning. Enheten ger också en introduktion i hur man tränar för
att både locka till fortsättning men även för att minimera skaderisken.

Kulturavdelningen
Drygt 20 medarbetare ansvarar för kommunens kulturuppdrag som bland annat innefattar kulturhus,
bibliotek, kulturarv som hembygdsgårdar, stöd till kulturföreningar och kulturaktörer.
Kultur- och biblioteksavdelningen ansvarar för att förverkliga och utveckla kommunens
kulturuppdrag. Vårt ansvar omfattar Leksands kulturhus med folkbibliotek, museum och
lokalhistoriskt arkiv, Insjöns folkbibliotek och hembygdsgårdar. I organisationen ingår
skolbibliotekarier i kommunala grundskolan.
Biblioteket är en lagstadgad verksamhet med ett tydligt uppdrag att verka för ett socialt hållbart och
jämlikt samhälle. Vi har fokus på läsfrämjande för alla med särskild inriktning på barn och unga,
mångfald och tillgänglighet. Uppdraget innebär att tillhandahålla funktionella och tillgängliga lokaler
anpassade till användarnas behov. Biblioteket är en självklar mötesplats för kommunens invånare
och ett nav i besöksnäringen. Genom särskilda satsningar på IT-området höjer biblioteket den digitala
delaktigheten i kommunen. För att nå vision 2025 och 18 000 invånare skapar vi möjligheter för
studenter/distansstudenter att bo kvar i Leksand under studieperioden. Biblioteket bidrar till att ”Det
är lätt att leva i Leksand”.
Vi erbjuder våra besökare:
 En inspirerande läs- och studiemiljö för alla åldrar
 En välkomnande barnavdelning som inbjuder till läsning och lek
 Lån av böcker och andra medier samt fjärrlån från andra bibliotek
 Informationstjänst med litteraturvägledning i våra lånediskar och genom digitala kanaler
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E-bibliotek
Verksamhet särskilt inriktad mot barn och unga, äldre, funktionsnedsatta och nyanlända
Läsfrämjande programverksamhet som Afternoon read, Bokfika och Boktipsarfrukost
Läsfrämjande insatser externt exempelvis Allas barnbarn, Litteraturprofilerade förskolor,
Boken kommer och Högläsning för äldre
IT-torg med publika datorer, wifi och PressReader med tidningar och tidskrifter på flera språk
IT-tjänster, kopiering, scanning, bildhantering och utskrifter samt särskilda tjänster som Boka
en bibliotekarie och IT-guider
Programverksamhet som Musiklyssning, barnteater och filmklubb
Arena för externa aktörer som lokala författare, utställare, Låna frö och släktforskning
En aktiv part i lokala evenemang exempelvis Kulturkalaset och Leksand 700 år
En resurs i besöksnäringen med service för turister

Biblioteket ska med professionellt arbete, bra service och med positivt bemötande medverka till och
tillgodose kommunmedborgares och besökares behov. Det ger möjligheter till ökad bildning,
demokrati och livskvalitet. Generösa öppettider och en för besökaren kostnadsfri mötesplats gör
biblioteket till en självklar del av det attraktiva Leksands centrum.
Varje år är avdelningen delaktig i ett 150-tal kulturevenemang. Kulturhusets museum visar både fasta
och tillfälliga utställningar med både lokal och internationell profil och det lokalhistoriska arkivet är
en faktakälla av riksintresse med både text och fotoarkiv.
Vi tillhandahåller mötesplatser och fyller dem med intressant innehåll som exempelvis museum,
utställningar, filmvisning, lokalhistoriskt arkiv, hembygdsgårdar, konstnärshem, program och
kulturverksamhet och att fördela stöd av olika slag. Vi är också en aktiv och drivande
samarbetspartner i skapande skola-arbetet där alla elever i grundskolan erbjuds att delta i minst ett
högkvalitativt kulturevenemang per läsår.
Kulturavdelningen arbetar med kulturen ur ett samhällsperspektiv genom att möjliggöra varje
individs behov av kulturellt uttryck och intryck och synliggöra de värden och effekter kulturen har.
Människors utveckling, välbefinnande och upplevelser är grundläggande för en god och fungerande
livsmiljö. Vi har därför särskilt fokus på barn och unga, mångfald, jämlikhet och tillgänglighet. Att
arbeta strategiskt och långsiktigt med kulturfrågor och kulturens roll i samhället är ytterst en fråga
om demokrati och rättvisa. Vi har fokus på att utveckla, synliggöra och tillgängliggöra Kulturhuset för
att befästa dess roll som demokratisk mötesplats.

17
116

Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen arbetar med att skapa bästa möjliga förutsättningar för näringslivets
utveckling, skapa nätverk och mötesplatser samt medverka till att den goda leksandsandan består.
Avdelningen arbetar med rådgivning och service till företagare, nyföretagarrådgivning, etablerings-,
mark- och tillståndsfrågor, företags- och projektstöd samt kompetensutveckling, att arrangera
branschträffar, frukostmöten och göra företagsbesök, har en aktiv roll i utvecklingen inom
besöksnäringen, utveckling av kollektivtrafiken, infrastrukturfrågor, att tillgodose efterfrågan på
färdigplanerade tomter för verksamheter, egna hem och flerfamiljshus i attraktiva lägen, utveckling
av en levande landsbygd genom dialog med byarna och byaråden i fråga om start av nya
verksamheter och långsiktig hållbar samhälls- och kommersiell service
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Bilaga 2. Rapportering 2019
1. Bygga fler bostäder – främst lägenheter – för både unga och äldre
Indikatorer
Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd
av alla gällande detaljplaner 31/12, antal/1000 invånare
Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000
invånare

Resultat

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus (lägenheter) under
året, antal/1000 invånare

2.48

57.28

1.01

Resultat:
Planberedskapen för nya bostäder är mycket högre än förra året (57 per 1000 inv. för 2019 och 26
per 1000 inv. för 2018. Dessa detaljplaner är ofta flexibla i sin utformning vilket innebär att de är
formbara utefter kommunens behov framöver.
Vi följer och förverkligar de planer vi har, exempelvis centrumplanen där etapp 5, som omfattar
Torget och del av Leksandsvägen, har byggts klart och invigts under året. Även
bostadsförsörjningsplanen har tagit steg i förverkligandet då flera detaljplaner för bostäder pågår
som pekats ut i översiktsplan och bostadsförsörjningsplan. Arbetet med sanering av mark på Åkerö
brofäste pågår. Även arbete med nytt bostadsområde vid Norra Käringberget pågår.
Markanvisningsavtal för Hesseborns har tecknats med Nils Skoglunds AB och byggnationen har
påbörjats.
Under året har antalet byggärenden (både bygg och anmälans ärenden) varit något lägre (434 i 2019
och 464 i 2018). Avdelningen har arbetat med förenkling av en del ärendetyper och där möjlighet
finns beviljat enklare ärenden snabbare än de lagreglerade handläggningstiderna för PBL-ärenden.
Byggavdelningen har också identifierat möjliga e-tjänster som kommer att ses närmare på under
2020.
Leksandsbostäder färdiggjorde byggnationen vid Snedkanten i centrala Leksand våren 2019.
Byggnationen har fått stöd från Boverket vilket medfört att hyrorna är förhållandevis låga för ett
nybygge.

Analys:
Vi ser goda resultat av det arbetet som genomförts under de senaste åren och planerar fortsätta
arbetet med utgångspunkt i satta planer.
Total antal ärenden för byggavdelningen är något lägre än förgående året men arbetsbelastningen
ökar p.g.a. att avdelning har hanterat en del större och mer komplicerade ärenden såsom lokalen i
Tibble och strandskyddsärenden som numera är mer tidskrävande att behandla. Avdelningen också
hanterar många överklaganden vilket också ta mer tid.

Åtgärder:



Vi ser över möjligheten att utveckla våra digitala system för att ytterligare förenkla och
effektivisera bygglovsförfarandet.
Förfarandet med samråd i samband med detaljplaner har utvecklats.
5. Vara en attraktiv arbetsgivare

Vara en attraktiv arbetsgivare
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Indikatorer
Medarbetarengagemang (HME) totalindex
Andel sjukfrånvaro i kommunens verksamheter

Resultat
79
7,94

Andel medarbetare som är nöjd med sin sysselsättningsgrad I

87%

Resultat:
Sektorns stora utmaning handlar om
- Uppföljning medarbetare
- Välbefinnande och hälsa
- Uppföljning verksamhet
- Kränkningar

Analys:
Det hårda samhällsklimatet sätter sina spår hos en del av sektorns personal. Kränkningar påverkar
medarbetares välmående och ofta bidra till en högre arbetsbelastning hos chefer och medarbetare.

Åtgärder:
De avdelningarna med största utmaningar har tillsammans med sektorchef och HR-avdelningen
arbetat fram handlingsplaner för hur man ska jobba vidare med de identifierade frågorna.
Sektorchefen har anlitat ett företag för att hjälpa avdelningschefer ge bättre stöd till sina
medarbetare. Företaget kommer att arbeta både med workshops samt prata med
verksamhetscheferna enskilt.
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6. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom klimat- och miljöområdet samt minska
användningen av skadliga kemikalier i våra verksamheter
Indikatorer
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)
Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i kommunens bilpark,
(%)
Kommunens upphandlingspolicy reglerar minskning av
skadliga kemikalier
Nettokostnad miljö, hälsa och hållbar utveckling kr/invånare

Resultat
73 %

141

Resultat:
Alla kommuns fordon utom elbilarna körs nu på det alternativa bränslet HVO 100 som utvinns av
rester från växt- och djurliv. Minskar vårt nyttjande av fossilt co2 med drygt 90 %. Sektorn har jobbat
med att enligt plan införa en betalningslösning för laddstolparna som drivs i vår regi.
Upphandling arbetar tillsammans med sektorchefen för att förebygga inköp av engångsartiklar i
kommunens verksamheter.
Det har varit fortsatt stort intresse för solenergi under året. Föreläsningar och aktiviteter om
solenergi var välbesökta och har gett många efterföljande kontakter om egna solenergianläggningar.
Sektorchef för samhällsutveckling har ett övergripande ansvar gällande hållbarhetsfrågor, som
hållbarhetsstrateg arbetar Anna Tägtström Visconti. Kommunens miljömål kommer att agera som
utgångspunkt i det framtida arbetet. Kommunens miljömål sträcker sig till 2020 och arbetet med att
förnya/utveckla dessa kommer vara en del av hållbarhetsgruppens arbete under året.
Under 2020 har hållbarhetsstrategen samordnat med andra avdelningar för att införa sopsortering i
kommunhuset. Näst på tur med att införa sopsortering är verksamheterna på Hagagatan. Under
2020 kommer fokuset vara på att förbättra brister i sopsorteringssystemet.

Analys:
Leksands kommun har valt att fokusera på att införa en fossilfri bilflotta (HVO bränsle). Det är möjligt
att definitionen av vad anses vara en miljöbil kommer att ses över framöver vilket riskera att påverka
detta nyckeltal drastiskt.
Hållbarhetsgruppen har kunnat uppnå bra resultat med sopsortering med en väldig begränsad
budget. Utveckling av nya miljömål kommer att prägla hållbarhetsarbetet framöver.

Åtgärder
Fortsatta arbetet i hållbarhetsgrupp. Fortsätta arbetet med att utvidga kommunens gång- och
cykelvägnät samt förbättra och underhålla de vi har.
Nästa år kommer 19 bilar att bytas ut mot bilar som på ett hållbart sätt kan köras på HVO 100.

7. Aktivt stödja utvecklingen av besöksnäringen i handeln i hela kommunen

Indikatorer

Resultat
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Andel sysselsatta i besöksnäring

Resultat uteblir av
kostnadsskäl

Resultat:
Renoveringen av Torget är färdigställd och har resulterat i fler parkeringsplatser men också en
flexibel torgyta som kommer möjliggöra evenemang av olika slag.
Under 2020 arbetade näringsliv ihop med Driver academy för att införa en bilträff i Leksand-Tällberg
och Insjön Dala sportbilsfestival. Detta evenemang var båda uppskattad och välbesökt.
Näringslivsavdelning även jobbade på ett omfattande sätt med att anordna en Melodifestivalen
deltävling i Tegera arena.

Analys
På grund av förändringar i organisationen kommer näringslivsavdelningen inte kunna arbeta med
evenemang på ett lika omfattande och aktivt sätt som tidigare. Med färre medarbetare och mindre
budget måste avdelningen arbeta mer fokuserat. Fokuset kommer framöver att ligga mer mot
exploatering än evenemangsfrågor.

Åtgärder
Näringslivsavdelningen kommer att se över sitt koncept när det gäller evenemangsfrågor. Att kunna
främja evenemang på ett tids och ekonomiskt effektivt sätt.

9. Stärka vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets främst sport- och
friluftskommuner
Indikatorer
Andel elever som deltar i kulturskola som andel av invånare 7-15 år
Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/inv 7-20 år
Rankingplacering i Naturvårdsverkets årliga mätning "Sveriges
friluftskommun"
Antal besökare kulturhuset
Medborgarnas uppfattning om utställnings- och konstverksamheter

Resultat
45 %
37
Delad etta
245 795
Ingen mätning
2019

Resultat:
Leksandshallen fortsätter att gå bra både besöks- och budgetmässigt. Sektorn för samhällsutveckling
arbetar med att ta fram underlag för ny sporthall, framtagandet av ny detaljplan för att möjliggöra
byggnationen pågår.
Leksands kommun gick från plats 8 till delade första plats i årets friluftskommun.
Vi har ett natur- och friluftsråd på plats, som träffas fyra gånger per år. Under våren kommer våra
medborgare bjudas in för att diskutera vad de tycker är viktigt för utvecklandet av Leksands naturoch friluftsliv.

22
121

Under året har det varit mycket fokus på vandringslederna i kommunen med skötsel enligt nya
överreskomna riktlinjer inom vandringslyftet (Lst, Visit Dalarna, andra kommuner m.fl). Vi har bättrat
på tillgängligheten genom att börja använda Naturkartan som är en digital karttjänst. Arbete med att
fylla på med leder, spår, naturreservat mm är en pågående process som har tagit mycket tid men
gett ett gott resultat. Flera LONA-projekt har drivits under året bland annat fortsatt projekt med
fårbete i fäbodmiljöer samt projekt Älgberget som handlar om att uppmärksamma området där
Norska motståndsmän utbildades under andra världskriget.
Nya naturreservat har bildats i Bastbergs fäbodar och i Plintsberg. Samverkan kring långsiktig hållbar
förvaltning av Limsjön har startats upp. Många presentationer för byar, organisationer mm kring
biologisk mångfald som tagit mycket tid men förhoppningsvis spridit budskapet på ett bra sätt. Vi har
även försökt bredda kunskapsspridningen genom att använda nya kanaler där ex veckans art på
Facebook har presenterats. Samarbete med Leksands orienteringsklubb kring Finn och Vinn har
resulterat i flera besökare på våra vandringsleder och reservat.
Totalt har 121 193 personer besökt kulturhuset (bibliotek och utställning), detta är färre än
föregående år (112 120). Samma trend gäller rörande digitalbesök.
År
2019
2018

Digitala besök
133 675 (-2,6%)
137 307

Fysiska besök
112 120 (-7,5%)
121 193

Totala besök
245 795 (-4,9%)
258 500
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Analys
Både digitala och fysiska besök till kulturhuset har minskat under året. Variation i fysiska
besökssiffror kan möjligen förklaras av dragkraften av riksvalet 2018 jämfört med EU-valet 2019
(biblioteket hjälpte till med förtidsröstning under både tillfällen). Det finns ingen förklaring till den
blygsamma minskningen i digitala besök. Det är värt att notera att minskad besök inte har resulterat i
minskad utlåning av media utan biblioteket har fortsätt bra resultat där.

Åtgärder
Dessa goda resultat rörande deltagande i idrottsföreningar kan upprätthålls genom att fortsätta att
satsa på fina idrottslokaler och att upprätthålla en bra dialog och samspel med lokala
idrottsföreningar. Avdelningen ska också arbeta med att utveckla digitala insatser för att kunna
erbjuda ännu bättre service.
11. Främja den digitala delaktigheten hos våra medborgare – med fokus på de äldre samt öka
digitaliseringen i våra kommunala verksamheter
11. Främja den digitala delaktigheten hos våra
medborgare-med fokus på de äldre-samt öka
digitaliseringen i våra kommunala verksamheter
Uppnådd nivå enligt
självskattning i eBlomlådan
avseende Allmänheten
Uppnådd nivå enligt
självskattning i eBlomlådan
avseende Äldre och personer
i behov av omsorg
Uppnådd nivå enligt
självskattning i eBlomlådan
avseende Ledning, arbetssätt
och metoder

Resultat 2019

Ingen mätning 2017

Ingen mätning 2018

Ingen mätning 2019

Resultat:
I år avslutades tre digitaliseringsinsatser i sektorn.

Avslutade digitaliseringsinsatser
Typ av insats

Effekt

Naturkartan – digital friluftsguide
Ansökan om serveringstillstånd
Betallösning liftkort Granberget

Enklare tillgänglighet till naturen. Strategisk planering
Förenklad handläggningsprocess. Miljö
Smidigare hantering. Mindre
Fritid
väntetid och enklare för besökare
och personal.
Färre personal i kassan.
Mer nöjda besökare.

Avdelning
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Analys:
Dalarnas kommuner arbetar tillsammans med att införa en gemensam e-tjänsteplattform vilket
förmodligen kommer att leda till en ketchupeffekt när den finns på plats. Verksamheter kommer att
skapa e-tjänster som idag inte är praktiskt möjligt av kostnads- och tidsskäl.

Åtgärder:
Sektorns avdelningar arbeta med att utreda fler digitaliseringsinsatser under 2020. Utredningar som
spår ett positivt utfall gå då vidare till införande.

12. Öka medborgarnas välmående genom att främja hälsa och trygghet samt motverka
missbruk av alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT)

Resultat:
Förnyelse av belysning har fortsatt i flera byar samt förlängning av belysning längs solvändan som
färdigställdes under året.
Arbetet fortsätter med att bygga och förbättra GC-vägar i kommunen. Ett antal utredningar
påbörjats för utbyggnad eller förbättring av GC-vägar till exempel; Häradsbygden, Tällbergs skola,
Insjön (Resecentrum-Faluvägen) och Knippboheden.

Analys:
Förnyelse av belysning har fortsatt i flera byar samt förlängning av belysning längs solvändan som
färdigställdes under året.

Åtgärder:
Arbetet kommer fortsätta framöver.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2020-01-22

Dnr 2019/1474

Sociala sektorn
Marie van Geffen Blomberg, 0247-80 461
marie.van.geffen-blomberg@leksand.se

Rekommendation om överenskommelse om
samverkansregler för den offentligt finansierade hälsooch sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska
industrin och laboratorietekniska industrin fr.o.m. 2020
Beskrivning av ärendet
Det finns gemensamt överenskomna regler om vad som gäller när hälso- och
sjukvårdens och industrins medarbetare och chefer samverkar med varandra
sedan flera år tillbaka. Dessa regler har nu reviderats och moderniserats.
Kärnan i samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag.
För oss i kommunen avser det t ex utbildning/information om
medicinsktekniska produkter och sponsring.
Utgångspunkten för all samverkan är att den skall vara dokumenterad, öppen
för granskning, rimlig och ska tillföra alla samverkande parter nytta.
Sektorns/avdelningens bedömning
Samverkan mellan hälso- och sjukvården och industrin är en viktig del för
utvecklingen av hälso- och sjukvård och reglerna vill värna om att
samarbetet kan fortsätta att utvecklas på ett förtroendefullt sätt.
Det är viktigt att hälso- och sjukvårdens medarbetare och företagen
upprätthåller ett oberoende förhållningssätt gentemot varandra i enlighet med
de regler som finns i lagstiftningen.
Förslag till beslut
1. Godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin
och laboratorietekniska industrin
2. Verka för en god följsamhet till samverkansreglerna inom
kommunen.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-01-22
Meddelande från Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR),
daterat 2019-12-13
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Datum

2020-01-22
Leksands kommun

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Verksamhetschef HSR, Marie van Geffen Blomberg
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Helena Hansson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-11
Utskottet för vård och omsorg

§8

Dnr 2019/1474

Överenskommelse om samverkansregler för den
offentligt finansierade hälso-och sjukvården,
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Beskrivning av ärendet
Det finns gemensamt överenskomna regler om vad som gäller när hälso- och
sjukvårdens och industrins medarbetare och chefer samverkar med varandra
sedan flera år tillbaka. Dessa regler har nu reviderats och moderniserats.
Kärnan i samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag.
För oss i kommunen avser det t ex utbildning/information om
medicinsktekniska produkter och sponsring.
Utgångspunkten för all samverkan är att den skall vara dokumenterad, öppen
för granskning, rimlig och ska tillföra alla samverkande parter nytta.
Sektorns/avdelningens bedömning
Samverkan mellan hälso- och sjukvården och industrin är en viktig del för
utvecklingen av hälso- och sjukvård och reglerna vill värna om att
samarbetet kan fortsätta att utvecklas på ett förtroendefullt sätt.
Det är viktigt att hälso- och sjukvårdens medarbetare och företagen
upprätthåller ett oberoende förhållningssätt gentemot varandra i enlighet med
de regler som finns i lagstiftningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-01-22
Meddelande från Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR),
daterat 2019-12-13
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2019-12-13

Regionstyrelserna
Kommunstyrelserna

Meddelande från Styrelsen Rekommendation om
överenskommelse om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin,
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin
fr.o.m. 2020
Ärendenr: 19/01386

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13
december 2019 beslutat
att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin
och laboratorietekniska industrin,
att rekommendera regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen,
samt
att informera regioner och kommuner om beslutet.
Bakgrund
Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade Samverkansreglerna, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare
och chefer ska samverka med varandra inom olika områden. Parter är Sveriges
Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och
Swedish Labtech.
Kärnan i Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag men
även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. Samverkan runt
kvalitetsregister, kliniska prövningar och biobanker omfattas inte, men hänvisning
till Samverkansreglerna finns i dessa regelverk, som överenskoms med industriorganisationerna i särskild ordning.
Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de moderniseras och uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större dignitet föreslås,
mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer kommunicerbara. Trots
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Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
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att Samverkansreglerna funnits länge behöver kunskapen om dem förbättras i hälsooch sjukvården. Det förekommer såväl ”beröringsskräck” som alltför vidlyftig
samverkan. Båda är exempel på bristande kunskap om reglerna och dess intentioner
och är signaler om behov av ökad förståelse, dels för vikten av samverkan med
industrin, men också om de yttre ramarna för den. Förtroendet för det offentliga får
inte riskera att skadas och roller och ansvar måste därför vara tydliga för alla
inblandade parter vid samverkan.
SKR erfar att medlemmarna generellt har otillräcklig överblick och kontroll över
vilka industrisamarbeten som förekommer i sina verksamheter, vilket också stöds av
rapporten Sponsring med eftertanke? från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
2018. En större samordning över industrirelationer från sjukvårdshuvudmännens sida
med transparens, ger bättre förutsättningar för en tillitsfull samverkan och utveckling
för både hälso- och sjukvård som industrin.
Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas upp
och bestå av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. En klok och
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även en bilaga med specificerade
samverkanssituationer, vilken kommer uppdateras mer löpande för största möjliga
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan.
Information om vid varje tidpunkt gällande samverkansregler återfinns på SKR:s
webbplats, skr.se.
Förutom att för sin del anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner
verka för en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och
chefer har kunskap om dem.
Överenskommelse om samverkansregler med bilaga redovisas i bilaga 1a och 1b.

Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Knape
Ordförande
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ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSREGLER
FÖR DEN OFFENTLIGT FINANSIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDUSTRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN
Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish
Medtech och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för hur medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med
varandra.
Parterna anser att samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri är en viktig del för
utvecklingen av såväl hälso- och sjukvård som näringsliv och vill med reglerna värna om att
samarbetet kan fortsätta att utvecklas på ett förtroendefullt sätt.
Samverkansreglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens,
måttfullhet i samverkan och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård
och industri, bl.a. avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen.
Reglerna består av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan. En klok och
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även bilagt en specifikation med konkreta
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan.
Det åligger parterna att verka för att respektive parts medlemmar har väl fungerande egenåtgärdssystem för att kunna upprätthålla en god följsamhet till samverkansreglerna och att
deras medarbetare och chefer har kunskap om dem.
Parterna är överens om att gemensamt följa upp reglerna en gång per år.
Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 1 januari 2020 tills vidare och ersätter tidigare överenskomna samverkansregler.

Anders Knape

Malin Parkler

Sveriges Kommuner och Regioner

Läkemedelsindustriföreningens
Service AB

Helena Bragd

Peter Simonsbacka

Swedish Medtech

Swedish Labtech
Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare
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Allmänna förutsättningar
I Sverige förekommer sedan länge en värdefull samverkan mellan hälso- och sjukvården,
forskningen och industrin som har lett till en betydande utveckling. Samverkan har under
många år varit en förutsättning för framtagande och utvärdering av nya metoder och
behandlingar.
Industrin är en kunskapsintensiv bransch som är av stor betydelse för Sverige men för att
effektivt kunna utveckla metoder och produkter behövs en nära och förtroendefull samverkan
mellan företagen i sektorn och hälso- och sjukvården. En god samverkan mellan hälso- och
sjukvård, forskning och industri skapar ömsesidigt engagemang för snabbare kunskapsinsamling, utvärdering och introduktion av nya behandlingsmetoder samt utfasning av äldre
behandlingsmetoder. På så sätt ges förutsättningar för en ständigt förbättrad hälso- och
sjukvård som är av stor vikt för samhället.
Utgångspunkten för all god samverkan är att ge patienterna en ändamålsenlig, evidensbaserad, kostnadseffektiv och säker vård.
Samverkan med industrin kan utgöra ett viktigt led i hälso- och sjukvårdspersonalens fortbildning och kompetensutveckling, vilket i sig är nödvändigt för att kunna förbättra metoder
och behandling samt för att säkerställa en hög patient- och användarsäkerhet.
Hälso- och sjukvården står under kontinuerlig förändring samtidigt som efterfrågan på säkrare
och effektivare behandlingar ökar. Parterna måste därför uppdatera reglerna återkommande
så att de är anpassade till sin samtid.
Vården ska flytta närmare patienterna vilket innebär att den i större omfattning ska ske i
primärvården, i hemmet eller på distans. Hälso- och sjukvården digitaliseras också i snabb takt.
Nya sätt att möta eller monitorera patienten utvecklas. Läkemedel, medicin- och laboratorieteknik blir också allt mer integrerade, bland annat genom utveckling av nya diagnostiska
metoder, mjukvaror och appar som stöd för den medicinska behandlingen.
Hälso- och sjukvårdens behov av kompetensförsörjning och kunskapsstöd ställer krav på nya
arbetssätt där digitaliseringen och kunskapsstyrningen ger möjligheter till andra typer av
mötesplatser. Resfria möten på distans kan möjliggöra kunskapsinhämtning eller dialog, där
tid eller ekonomi utgör hinder. Regioner och kommuners gemensamma system för kunskapsstyrning kan medverka till informationsspridning av kunskap.
I alla situationer är det viktigt att hälso- och sjukvårdens medarbetare och företagen upprätthåller ett oberoende förhållningssätt gentemot varandra och i enlighet med de regler som
finns i lagstiftningen, detta gäller särskilt vid upphandling.

Samverkansreglernas omfattning
Alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården och industrin omfattas av dessa regler.
Oavsett om företag tillhör en branschorganisation eller inte ska hälso- och sjukvården tillämpa
dessa regler på samtliga företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och laboratorieteknik som agerar på eller riktar sig mot den svenska marknaden.
Medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech inklusive
moderbolag och systerbolag, ska tillämpa reglerna vid samverkan med alla medarbetare och
chefer inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård.
Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska förutom dessa regler och
gällande lagstiftning följa de regler för resor, representation, bisysslor och övriga policys och
affärs- och uppförandekoder som respektive arbetsgivare upprättat för sin egen verksamhet.
Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare
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Bärande principer och regler
Utgångspunkten är att all samverkan ska vara dokumenterad, öppen för granskning, rimlig och
ska tillföra alla samverkande parter nytta.
Följande principer gäller vid all form av samverkan

Förtroendeprincipen

Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska inte
innebära otillbörlig påverkan och får inte äventyra eller uppfattas äventyra, hälso- och sjukvårdens oberoende.
Förutsättningen för en sund samverkan är en god följsamhet
till gällande lagstiftning, exempelvis avseende mutor, upphandling och beskattning. Detta för att säkerställa att skattemedlen används korrekt, att patienter och användare kan
försäkras om bästa möjliga hälso- och sjukvård, samt att
samarbetet upprätthåller allmänhetens förtroende. Samverkan ska tåla granskning och prövning utifrån risken att
äventyra förtroendet.

Nyttoprincipen

Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska utgå
från hälso- och sjukvårdens verksamhet och patientens behov
och vara tydligt kopplad till företagets verksamhet. Det ska
alltså finnas ett ömsesidigt nyttoperspektiv.

Transparensprincipen

Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska vara
öppen och transparent samt i enlighet med dessa regler, författningar, affärs- och uppförandekoder och policys.
För läkemedelsföretag finns via den europeiska läkemedelsindustriföreningen EFPIA ytterligare krav på transparens.
Värdeöverföringar till såväl enskilda medarbetare som verksamheter i hälso- och sjukvården ska årligen öppet redovisas i
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.

Proportionalitetsprincipen

Vid samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska
respektive parts eventuella förpliktelser stå i rimligt förhållande till den andres. Vidare ska all form av ersättning vara
proportionerlig, rimlig och motsvara marknadsvärdet av den
tjänst som utförs.

Måttfullhetsprincipen

Arrangemang som på något sätt stöds eller arrangeras av
industrin ska genomsyras av måttfullhet. Kravet på måttfullhet innebär att förmånen inte får framstå som beteendepåverkande för mottagaren.

Dokumentationsprincipen

All form av samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri
där någon form av ersättning eller kostnadstäckning förekommer ska vara skriftligt dokumenterad t.ex. via beslut, avtal
eller överenskommelse. Relevant dokumentation som avtalet,
relaterade rapporter, fakturor m.m. måste bevaras minst 2 år
från avslutat projekt. Detta gäller vare sig den rör enskildaeller grupper av medarbetare eller är på verksamhetsnivå.
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Följande regler gäller vid all form av samverkan

Grundregel

Industrin får inte erbjuda och medarbetare och chefer inom
hälso- och sjukvården får inte begära eller motta förmåner
eller annan ersättning, eller kräva åtgärder som strider mot
dessa regler eller dess intentioner.

Godkännande av deltagande

Den som deltar i en sammankomst ansvarar för att arbetsgivarens godkännande för deltagande är inhämtat.

Måltider

Vid sammankomster arrangerade av eller i samarbete med
industrin får industrin erbjuda en måttfull måltid i anslutning
till sammankomsten. Vid distansdeltagande får måltid inte
erbjudas. Fri måltid kan, beroende på sammankomstens
karaktär och frekvens, innebära en skattepliktig förmån.

Alkohol

Alkoholförtäring i samband med sammankomst ska ske
restriktivt och enbart i samband med måltid. Sprit får aldrig
erbjudas. Alkoholfria alternativ ska alltid finnas.

Sociala aktiviteter

Varken i samband med sammankomster eller umgänget i
övrigt får sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter finansieras
av industrin eller efterfrågas av medarbetare inom hälso- och
sjukvården.

Resor

Resor ska planeras så att ankomst och avresa sker i så nära
anslutning till uppdraget som praktiskt möjligt. Vid flygresor
ska ekonomiklass väljas. Väl motiverade undantag kan göras
för resor (> 6h) utanför Europa.

Medföljande

Endast deltagare i arrangemang får bjudas in. Medföljande får
inte delta.

Sponsring

Industrin kan mot en rimlig motprestation sponsra yrkesmässiga delar av specifika aktiviteter eller sammankomster
som har en koppling till det egna verksamhetsområdet. Med
koppling menas att företaget har produkter eller bedriver
forskning inom ett visst terapiområde. Sponsring får endast
avse faktiska kostnader för enstaka tydligt avgränsad
aktivitet-/sammankomst. Sponsring av ordinarie verksamhet,
deltagaravgifter samt resor och logi får inte ges av företagen
eller begäras av hälso- och sjukvården.

Val av ort och lokal

Industrin får endast arrangera eller sponsra sammankomster
utanför Sverige eller Öresundsregionen om majoriteten av
deltagarna inte är från Sverige eller om motsvarande kunskap
eller erfarenhet inte kan inhämtas här.
Valet av ort och lokal för arrangemangs genomförande ska
vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för sin exklusivitet ska undvikas, till exempel vintersportorter under
skidsäsong. Samma gäller för orter där större internationella
evenemang pågår samtidigt eller i anslutning till arrangemanget - till exempel idrottstävlingar.
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Definitioner

Bisyssla

Varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan
av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet.

Hälso- och sjukvård

All offentligt finansierad hälso- och sjukvård i landsting, regioner och kommuner samt privat verksamhet med vårdavtal
eller enligt LOV (Lagen om Valfrihetssystem).

Industri

Alla företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och
laboratorieteknik som agerar på eller riktar sig mot den svenska marknaden.

Medarbetare

Anställd, student under utbildning eller praktik, uppdragstagare eller konsult.

Ordinarie verksamhet

Ordinarie verksamhet i dessa regler avser aktiviteter inom den
löpande verksamheten som en enhet inom hälso- och sjukvården bestämt att den ska utföra, förutom författningsreglerade arbetsuppgifter.

Sjukvårdshuvudman

Region eller kommun med ansvar för hälso- och sjukvård.

Verksamhetschef

Inom all hälso- och sjukvård ska det finnas en verksamhetschef
som svarar för verksamheten och som har det samlade
ledningsansvaret.

Produktinformation

Med produktinformation avses sammankomst med syfte att
informera om en produkts specifika egenskaper eller handhavande i marknadsföringssyfte.

Sponsring

Med sponsring menas ekonomiskt eller annat stöd och det
innefattar en marknadsmässig motprestation såsom t.ex.
utställningsplats, möjlighet till produktdemonstrering eller
annan form av exponering. Sponsring skiljer sig från en
donation, där en motprestation saknas.

Sammankomst

Alla former av möten där hälso- och sjukvårdens medarbetare
och chefer och industrin interagerar med varandra. Sammankomst kan även ske på distans.

Konsultation

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård som utför
uppdrag åt företag. Konsultation kan t.ex. röra uppdrag inom
forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och
rådgivande organ s.k. advisory boards.
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SPECIFIKATION AV SAMVERKANSSITUATIONER
BILAGA TILL ÖVERENSKOMMELSEN OM SAMVERKANSREGLER FÖR DEN OFFENTLIGT FINANSIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDUSTRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN
OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN
Överenskommelsen om samverkansregler är en av parterna undertecknad policy med bärande
principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan.
Som stöd för mer löpande samverkan har parterna utarbetat denna bilaga med specifika
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga
aktualitet. Aktuell version publiceras på respektive parts webbplats och integreras i förekommande fall i egna etiska regelverk.
Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan mellan hälso- och sjukvården
och industrin.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1)

Särskild information och åtgärder i syfte att säkerställa korrekt och säkert
handhavande och funktion ............................................................................... 2
a)

Serviceinformation för Medicinteknik- och IVD-företag .................................. 2

b)

Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag .............................. 2

2)

Produktinformation ............................................................................................ 3

3)

Övriga sammankomster...................................................................................... 3
a)

Sammankomster arrangerade av industrin ...................................................... 4

b)

Sammankomster gemensamt arrangerade av hälso-och sjukvården och
industrin ............................................................................................................ 4

c)

Sammankomster arrangerade av hälso- och sjukvården eller tredje part ....... 4

4)

Konsultation och uppdrag för industrin ............................................................. 5

5)

Stipendier............................................................................................................ 5

6)

Donationer .......................................................................................................... 6

7)

Utvecklingsprojekt där hälso-och sjukvården och läkemedelsföretag
samverkar ......................................................................................................... 6

8)

Referenskund ...................................................................................................... 7

9)

Marknadsundersökningar................................................................................... 7

Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare

136

2

1) Särskild information och åtgärder i syfte att säkerställa korrekt och

säkert handhavande och funktion
a) Serviceinformation för Medicinteknik- och IVD-företag

Med serviceinformation avser parterna den genom EU:s förordning för medicintekniska
produkter, (MDR 2017/745 och IVDR 2017/746), stadgade skyldigheten att tillhandahålla
information där en produktspecialist instruerar om patientsäkert och korrekt handhavande av
produkten, samt följer upp på produktens användning. Informationen ges på produkter som
redan är upphandlade eller på annat sätt inköpts av hälso- och sjukvården och gäller även för
produktuppdateringar och ersättningsprodukter.
Serviceinformation avser instruktion och rådgivning om daglig drift och hantering av medicintekniska produkter, samt uppföljningen av dessa, på den enhet där de används eller ska
användas.
Informationen ska ges till de medarbetare som av säkerhets- eller handhavandeskäl behöver
ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbetsplatsen och ska utgå från lagkrav
samt hälso- och sjukvårdens behov och efterfrågan. Avsteg från detta ska vara välmotiverat
och kunna redovisas, t.ex. för tung utrustning som inte kan flyttas, simulatorverksamhet eller
träning hos speciellt utbildningscenter eller liknande situationer som omöjliggör adekvat
träning på den normala arbetsplatsen.
Serviceinformationen och uppföljningen av denna ska tillföra medarbetarna i hälso- och
sjukvården nytta i den dagliga yrkesutövningen. Företag får inte benämna information eller
besök serviceinformation i syfte att marknadsföra andra produkter än de redan införskaffade.
Den får heller inte användas för att möjliggöra finansiering av annan samverkan eller sammankomst. Detta är särskilt viktigt att beakta om serviceinformationen ges utanför arbetsplatsen.
Utöver vad som anges i upphandlingskontraktet kan den som tillhandahåller serviceinformation stå för samtliga relevanta kostnader för att serviceinformationen ska kunna genomföras.
Detta ska i sådana fall dock ske i enlighet med de bärande principerna i samverkansreglerna.
Tillhandhållande av serviceinformation påverkas inte av pågående inköpsprocess.
b) Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag

Med riskminimeringsinformation (RMI) avses den information som innehavare av marknadsföringstillstånd är ålagd att kommunicera till hälso- och sjukvårdspersonal (eller patient via
hälso- och sjukvårdspersonal) enligt särskilda villkor i produktens godkännande (2001/83/EG)
eller som ålagts efter godkännande pga. uppkommen säkerhetssignal.
RMI är avsedd att säkerställa korrekt och säker användning av ett läkemedel och är beskriven
i produktens riskhanteringsplan.
RMI utgår från patientsäkerhetsaspekter och ges till de medarbetare som av säkerhets- eller
handhavandeskäl behöver ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbetsplatsen. Avsteg från detta ska vara välmotiverat och kunna redovisas.
Företag får inte i samband med besök eller sammankomst rubricerad som RMI marknadsföra
berörd produkt och/eller andra produkter. RMI får inte heller innebära finansiering av annan
samverkan eller sammankomst. Detta är särskilt viktigt att beakta om informationen ges
utanför arbetsplatsen.
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Utöver vad som anges i eventuella upphandlingskontrakt kan företaget stå för samtliga relevanta kostnader för att RMI ska kunna genomföras, dock i enlighet med de bärande principerna i detta regelverk.
Tillhandhållande av RMI påverkas inte av pågående inköpsprocess.

2) Produktinformation
En sammankomst avseende produktinformation ska ge deltagarna aktuell och relevant
information om egenskaper, funktioner och handhavande av specifika läkemedel eller
medicin- och laboratorietekniska produkter. För medicin- och laboratorietekniska produkter
ges produktinformation när det avser produkter som inte är upphandlade eller finns upptagna
i läkemedelsförmånen och som ännu inte används i hälso- och sjukvården, det vill säga en
aktivitet i marknadsföringssyfte.
Inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga målgruppen för
sammankomsten, med kopia till verksamhetschef eller den person denne utsett.
Av inbjudan ska framgå innehåll, tidsmässig omfattning och, om möjligt, tid och plats. I
rubriken ska det anges att det handlar om produktinformation. Inbjudans utformning ska ske
så att det tydligt framgår att informationen inte är produktneutral.
Produktinformation ska företrädesvis ske till grupp av medarbetare på mottagarens arbetsplats och under arbetstid.

3) Övriga sammankomster
Övriga sammankomster avser olika former av kompetensutveckling, t.ex. terapiinriktad
utbildning, seminarier, vetenskaplig sammankomst, kongresser och symposier.
Arbetsgivaren har ansvar för medarbetarnas fortbildning och kompetensutveckling och ska stå
för eventuella kostnader för deltagande i sådana aktiviteter.
Nedan redogörs för olika huvudtyper av sammankomster (a, b, c) varefter mer detaljerade
regler för dessa specificeras.
Innehåll: industrin får endast erbjuda sammankomster och sponsring av event som har en
koppling till företagets egna verksamhetsområden. Det vetenskapliga och yrkesinriktade programmet ska utgöra den dominerande delen av och syftet med den aktuella sammankomsten.
Kostnader: industrin får bidra till kostnader för lokal, föredragshållare, studiematerial,
måttfulla måltider och liknande som är nödvändigt för sammankomstens genomförande.
Resor och logi: får inte bekostas av industrin eller begäras av enskilda deltagare. Bokning av
resa och logi får ombesörjas av industrin. Om bokning och betalning görs av industrin ska
företagen fakturera deltagarna fullt ut. För möten enligt c) nedan får inte heller bokning av
resa eller hotell göras.
Arvodering: deltagare i sammankomster får inte erbjudas arvode av företag och deltagare har
inte rätt att motta eller begära arvode för sitt deltagande.
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a) Sammankomster arrangerade av industrin

Typexempel: ett terapimöte som industrin finansierar själv eller med deltagaravgifter, hälsooch sjukvårdens deltagare bekostar själva resa och hotell.
Industrin kan själva arrangera, bekosta och stå som avsändare för sammankomster riktade till
i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.
Inbjudan: inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga
målgruppen för sammankomsten med kopia till verksamhetschef.
Läkemedelsföretag ska också skicka kopia på inbjudan för kännedom till berörda läkemedelskommittéer. Medicintekniska företag ska, om relevant, skicka kopia till berörda medicintekniska chefer.
Vid öppen annonsering av fysiska sammankomster i tryckt eller webbaserad media riktade till
en större målgrupp, behöver inbjudningsförfarande enligt ovan inte följas. Samma gäller för
deltagande på distans till sådana sammankomster eller distansdeltagande för andra
sammankomster som riktar sig till stor målgrupp. Typexempel: Större utbildningstillfälle,
kongress eller symposium som annonseras i medicinsk facktidskrift eller dess webbversion och
som alla berörda medarbetare kan förutsättas ha åtkomst till.
I inbjudan ska anges syfte och innehåll, den tidsmässiga omfattningen av den planerade
sammankomsten, plats, de kostnader företaget eventuellt avser stå för, samt eventuella
sidoarrangemang.
Om produktinformation förekommer ska detta tydligt framgå av inbjudan.
Mötesplats: sammankomsten ska normalt tillhandahållas på deltagarens arbetsplats, eller på
samma ort som deltagarnas arbetsplats är belägen, eller så nära denna ort som möjligt, om
inte särskilda skäl motiverar annat.
b) Sammankomster gemensamt arrangerade av hälso-och sjukvården och industrin

Typexempel: möte anordnat av hälso- och sjukvården, inklusive dess professioner, och industrin
där parterna delar på ansvar och kostnader.
Industrin kan i samarbete med hälso- och sjukvården delbekosta och stå som avsändare för
sammankomster riktade till i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.
Ingen sponsringssituation föreligger eftersom alla parterna är arrangörer.
Mötesplats, inbjudningsförfarande och innehåll: Samma regler som vid 3a) ovan.
Båda parter förväntas bidra till sammankomstens genomförande. Gemensamma kostnader
som är nödvändiga för sammankomstens genomförande fördelas mellan parterna, dvs lokal,
föredragshållare, studiematerial, måttfulla måltider och liknande. Hälso- och sjukvården står
för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, kurssekreterare och
liknande.
c) Sammankomster arrangerade av hälso- och sjukvården eller tredje part

Typexempel: sammankomst arrangerad av eller på uppdrag av hälso- och sjukvården eller en
intresseförening som organiserar medarbetare inom hälso- och sjukvården.
Intäkter från sponsringen får enbart täcka faktiska, dokumenterade, skäliga och direkta
kostnader. Vilka som är sponsorer ska kommuniceras i god tid innan sammankomsten.
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Sponsring av sammankomster där måltiden utgör den enda faktiska kostnaden får inte begäras
eller erbjudas.
Sponsring av hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter får inte förekomma t.ex. enskild
verksamhets utbildning, planeringskonferens eller personalfest. Inte heller får sådan sponsring
begäras eller erbjudas.
Hälso- och sjukvården står för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare,
kurssekreterare och liknande.
Vid förfrågan om sponsring ska arrangören tillhandahålla en fullständig budget för aktiviteten
som beslutsunderlag, där samtliga kostnader preciseras. Inom tre månader efter avslutad
aktivitet ska uppföljning av budgeten ske där det ekonomiska utfallet redovisas för berörda
sponsorer, inklusive utställare. När sponsorintäkterna går jämnt upp med kostnaderna så
räcker en enkel skriftlig kommunikation att så är fallet. Om sponsorintäkterna genererar ett
överskott ska återbetalning som huvudregel ske till sponsorerna.

4) Konsultation och uppdrag för industrin
Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården utgör många gånger ett viktigt inslag i
olika aktiviteter, till exempel forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och
rådgivande organ, så kallade advisory boards.
Medverkan bör normalt vara ett uppdrag i tjänsten. Om uppdraget är av konsultativ karaktär
ska den betraktas som bisyssla. I sådana sammanhang ska gällande bisyssleregler tillämpas.
Uppdraget ska vara skriftligt överenskommet mellan medarbetaren, medarbetarens
arbetsgivare och företaget. Hos en offentlig arbetsgivare utgör överenskommelsen allmän
handling. Ersättning för utfört arbete ska vara skälig i förhållande till arbetets innehåll och
nedlagd tid. Utöver kostnadstäckning för resor, kost och logi får inga andra ersättningar,
förmåner eller gåvor förekomma. Ersättning för uppdrag i tjänsten ska utbetalas till
arbetsgivaren.
Konsulten ska i överenskommelsen uppmanas att i relevanta situationer som t ex vid uppdrag
för myndigheter eller expertorgan vara transparent med uppdraget och inkludera detta i
aktuell jävsdeklaration.
Att medverka i ett advisory board är ett uppdrag där industrin engagerar och arvoderar
medarbetare i hälso- och sjukvården för att ge oberoende råd och bidra med kunskap inom ett
särskilt område där kunskapen inte kan erhållas inom företaget och företaget avser att vidta
åtgärder utifrån den information som inhämtats.
Ett advisory board utgör därmed en mindre grupp med ett fåtal deltagare och antalet
medarbetare som anlitas ska inte vara högre än vad som är nödvändigt för att uppnå det
identifierade målet. Urvalskriterierna vid val av medarbetare ska vara baserade på det
identifierade behovet och ansvariga personer från industrin ska ha den erfarenhet som krävs
för att kunna utvärdera om en viss person inom hälso- och sjukvården uppfyller dessa krav.
Ett advisory board är en aktivitet som inte får syfta till att påverka deltagarna.

5) Stipendier
Industrin får finansiera stipendium som riktas till hälso- och sjukvården. Ett stipendium delas
ut efter nominering till personer för att främja ett visst ändamål. Företag får endast ge
stipendium inom ett område som har koppling till företagets egna verksamhetsområden.
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Stipendiet ska vara av yrkesförkovrande natur, till exempel framtida utbildning och forskning
eller liknande och ska ge mervärde till hälso- och sjukvården. Urvalskriterier, ändamål,
stipendiekommitté, motiv till val av stipendiat samt stipendiegivare ska vara offentligt och
transparent.
Givaren av stipendiet ska inhämta godkännande av stipendiatens arbetsgivare. Stipendium får
inte utgöra ersättning för arbete för arbetsgivarens räkning.
Stipendium i form av resa eller deltagande vid kongress får inte utges till hälso- och sjukvårdens
medarbetare för att kringgå intentionerna med dessa samverkansregler.

6) Donationer
Donationer får inte ges till hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter eller ordinarie
verksamhet. Industrins donationer får aldrig begäras eller erbjudas för att finansiera sociala
aktiviteter.
Industrins donationer till hälso- och sjukvården får endast ges till forskning och utveckling
(FoU) och under förutsättning att donationen är transparent, väldokumenterad, samt i
enlighet med denna överenskommelse och dess intentioner.
Donationer får dock inte på något sätt kopplas till tidigare, nuvarande eller potentiellt framtida
användning, rekommendation, försäljning eller förskrivning av givarens produkter eller
tjänster.

7) Utvecklingsprojekt där hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag
samverkar
Samverkan mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag kan se ut på olika sätt och ha
olika syften.
Med utvecklingsprojekt avses samverkan i projektform kring områden och ämnen med naturlig
koppling till de ingående parternas verksamhetsområden. Utvecklingsprojekt får inte startas i
syfte att finansiera eller på annat sätt stödja hälso- och sjukvårdens ordinarie verksamhet.
Projektförslag avseende utvecklingsprojekt ska skickas till verksamhetschefen som informerar
eventuella relevanta instanser. Ett avtal ska alltid tecknas som reglerar projektets innehåll och
omfattning. Ett utvecklingsprojekt får inte utgöra ett personligt uppdrag med en enskild
medarbetare, utan avtal ska tecknas mellan läkemedelsföretaget och en enhet inom hälsooch sjukvården.
Avtalet får inte innebära exklusivitet för läkemedelsföretaget att träffa avtal om samarbeten
med en eller flera enheter inom hälso- och sjukvården. Avtalet skall tydliggöra sjukvårdens
respektive industrins roller och ansvar (t.ex. beträffande hantering av personuppgifter,
patientansvar och hur resultaten från ett utvecklingsprojekt får användas).
Såväl hälso- och sjukvården som företaget ska bidra till projektet med resurser såsom
ekonomiska medel, material och/eller arbetstid. Fördelningen mellan parternas bidrag ska
vara balanserad. Hälso- och sjukvården ska alltid bära sina egna administrativa kostnader
förknippade med projektet, t.ex. medarbetares tid eller resor som utförs inom ramen för
utvecklingsprojektet.
Det ska finnas en detaljerad projektplan som även ska reglera hur projektet ska utvärderas och
erfarenheterna tillvaratas och spridas/offentliggöras. En budget ska alltid biläggas.
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Projektet skall vara avgränsat i tid (som regel max 1 år) och inte vara längre eller mer omfattande än vad som är motiverat för att uppnå syftet med projektet. Projektet skall avslutas efter
projekttiden.
Samarbetet ska redovisas öppet, för läkemedelsföretag innebär det att de ska tillhandahållas i
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.
Aktiviteter som inte definieras som utvecklingsprojekt i dessa regler är:
•
•

samverkan för att utveckla kommersiella produkter åt företag. Sådana projekt ska
utföras inom ramen för konsultavtal,
erbjudanden till vården kopplade till ett företags läkemedel genom avtal eller
upphandling regleras inom ramen för sedvanlig affärsverksamhet, på central regional
eller nationell nivå för att upprätthålla en sund konkurrens. Exempel på områden är
ordnat införande och exempel på produkter och tjänster som kan omfattas är tester,
diagnostik eller avancerade patientstödsprogram.

8) Referenskund
Med referenskund avses en enhet inom hälso- och sjukvården där medicintekniska produkter,
tjänster och behandlingsmetoder görs tillgängliga för kunder och intressenter i syfte att
utveckla och sprida kunskap om produkter eller tjänsters funktion i daglig drift.
För att ett företag ska kunna ange en enhet som referenskund ska ett avtal som reglerar alla
delar av relationen upprättas mellan parterna. I avtalet ska det anges på vilket sätt företaget
får använda referenskunden i marknadsföringssyfte.

9) Marknadsundersökningar
Marknadsundersökningar är enkäter, intervjuer och fokusgrupper med olika mål och upplägg
och får endast ha som syfte att inhämta information, åsikter och attityder. Undersökningar får
inte syfta till att påverka respondent eller förmedla säljbefrämjande kontakter. När företag
som omfattas av dessa samverkansregler låter genomföra marknadsundersökningar ska den
som utför undersökningen följa de etiska riktlinjerna för marknadsundersökningar enligt
ICC/ESOMAR.
Förfrågan om deltagande i marknadsundersökning får endast ske via e-post eller brev om inte
annat överenskommits i det enskilda fallet.
Andelen respondenter får inte överskrida det antal som är nödvändigt för att uppnå rimlig
säkerhet i resultatet. Respondenters svar ska behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med
vid var tid gällande dataskyddslag.
Ersättning för deltagande får inte överskrida vad som är rimligt i förhållande till tidsinsatsen.
För snabbt genomförda marknadsundersökningar via telefon eller enkät ska ingen eller endast
en symbolisk ersättning utgå. För mer tidsomfattande marknadsundersökning, till exempel
med djupintervju, kan en ersättning utgå som motsvarar tidsåtgången, dock högst 2,5 procent
av gällande prisbasbelopp/KPI.
Respondenten ansvarar för att vid behov inhämta arbetsgivarens samtycke. Vid ekonomisk
ersättning för deltagande i marknadsundersökning som har koppling till yrkesutövningen, bör
alltid arbetsgivarens samtycke inhämtas.
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§ 21

Dnr 2020/127

Skolskjuts och övrig kollektivtrafik
Beskrivning av ärendet
Kollektivtrafikförvaltningen Region Dalarna har under 2019 gjort en översyn
av kollektivtrafiken utmed Siljansstråket. Till stor del är
kollektivtrafikförvaltningens översyn föranledd av det sparbeting om 55
miljoner kronor som kollektivtrafiknämndens beslutade 2018-02-21, § 7.
I samband med att Åkerö högstadium slås ihop med Sammilsdalsskolan
kommer samtliga skolskjutsberättigade elever åk 7-9 i kommunal regi att
köras till Sammilsdal. Elevresorna till Leksands gymnasium sammanfaller
huvudsakligen idag tidsmässigt med starttiden för högstadiet på Sammilsdal.
Det gör att det blir ett mycket högt tryck och fler bussar behöver sättas in vid
dessa tidpunkter till en extra kostnad. För att minska på trycket presenterade
Datatrafik ett förslag på förändrade ramtider för grundskolorna och
gymnasiet.
Gällande grundskolans ramtider har rektorsgruppen tillsammans med
Dalatrafik kommit fram till ett upplägg som bortsett från behov av smärre
justeringar kan fungera för alla parter. Svårigheter uppstår dock för Leksands
gymnasium. Enligt Dalatrafiks förslag behöver gymnasiets starttid
senareläggas till 09.00.
Konsekvenserna blir att eleverna får senare sluttider på dagarna, vilket i sin
tur påverkar tiderna för när de kommer hem. Speciellt drabbade blir de
elever som kommer från andra kommuner. Idag kan elever från t.ex. Gagnef
vara hemma 17.30 - 18.00, vilket i sig är relativt sent. Med föreslagen
starttid skulle de vara hemma närmare 18.30.
Leksands gymnasium är svårt konkurrensutsatt och relationen mellan utrespektive inpendlande elever blir avgörande för nettoutfallet gällande
interkommunal ersättning (IKE). Under 2018 utpendlade 180 av Leksands
500 gymnasieelever (36 %). Dock fick Leksands gymnasium 210 elever från
andra kommuner. Dessa utgjorde 39,6 % av Leksands gymnasiums totala
elev-underlag på 530 elever. Många av dessa läser på lokal eller nationell
idrottsutbildning (LIU/NIU).
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Gymnasiets ser en risk med förskjutna dagar och att detta skulle inverka
negativt på antalet elever som söker sig till Leksands gymnasium. Det skulle
alltså kunna påverka utfallet av IKE-nettot. Varje elev utifrån genererar i
genomsnitt 124 000 kr/läsår i IKE. Gymnasiets bedömning är att de riskerar
tappa cirka 10 elever, vilket skulle motsvara 1 240 tkr per år. Det är svårt att
bedöma övriga effekter som gymnasiets generella attraktions- och
konkurrenskraft utifrån förändrade tider.
Om gymnasiet behåller starttid vid 8.00 så innebär det att Dalatrafiks
besparingspotential i antal fordon minskar med 1-2 bussar, vilket ger en
kostnad på uppemot två miljoner kronor.
Denna kostnadsökning kan hanteras på två sätt:
1. Den allmänna kollektivtrafiken inom Leksands kommun reduceras
med motsvarande summa.
2. De extra fordonen som krävs hanteras som ett tillköp och Leksands
kommun debiteras hela kostnaden.
Om gymnasiet måste ändra sina starttider till 9.00 innebär det ingen direkt
kostnad för kommunen, mer än risken att gymnasiet tappar elever.
För närvarande pågår ett arbete med att få till ett nytt avtal mellan
kommunerna i länet och Dalatrafik. En orsak till det nya avtalet är att de
gamla avtalen är otydliga, bland annat hur kostnaderna ska fördelas.

Sektorns/avdelningens bedömning
Verksamheten rekommenderar att Leksands kommun beslutar om att de
föreslagna starttiderna inför läsåret 2020/2021 för gymnasiets del kan
behållas till 8.00 och att Dalatrafiks förslag på hur kostnadsökningen ska
hanteras hänvisas åter till Dalatrafik.
Formellt beslut fattas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-02-06
Brev från Dalatrafik, daterat 2020-02-05
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Utskottets beslut
1. Uppdra till sektorn att utreda frågan vidare, utifrån nuvarande avtal,
för beredning i allmänna utskottet och beslut i kommunstyrelsen
utifrån utgångspunkten oförändrad starttid vid gymnasieskolan utan
att det innebär en ökad kostnad för kommunen.
Beslutet skickas till
Carin Fredlin, utbildningschef
Marcus Zetterlund, gymnasiechef
Annica Sandy Hedin, avdelningschef grundskolan
Mattias Ahlström, Dalatrafik
Joel Johansson, verksamhetsutvecklare
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Till samtliga kommuner i Dalarna

Remiss av förslag till avtal om särskild kollektivtrafik
Remiss av förslag till avtal om regional kollektivtrafik översänds.
Kommunernas remissvar ska vara kollektivtrafikförvaltningen tillhanda
senast 2020-04-30 till info@dalatrafik.se.
Vi rekommenderar ett samlat svar från varje kommun och att tyngdpunkten i
svaret läggs på samverkansprocessen.
Förslag till avtal avseende regional kollektivtrafik har tagits fram på uppdrag
av förvaltningschef för kollektivtrafikförvaltningen. Arbetet har bedrivits i två
arbetsgrupper som arbetat parallellt under perioden mars-november 2019.
Arbetsgrupperna har bestått av ekonomichef, sektorschef,
trafikhandläggare, regionjurist, stadsjurist samt tjänstemän från
ovanstående kommuner och kollektivtrafikförvaltningen.
Grupperna har tagit fram avtalsförslag och förslag till samverkansprocess i
syftet att bygga förtroende, tillit, framförhållning och kostnadskontroll.
Befintliga avtal som föreslås ersättas av nya avtal har olika löptider och är
inte synkroniserade med upphandlade avtal om regional kollektivtrafik.
Vidare innebär förslagen om nya avtal förtydliganden, kompletteringar,
synkroniseringar och strukturering. Syftet har inte varit att föreslå ändringar i
tidigare fattade beslut eller överenskommelser.

Postadress

Besöksadress

Region Dalarna

Vasagatan 27

Box 712
791 29 Falun
Sweden

Falun

Kontakt

region.dalarna@regiondalarna.s
e
lena.c.jonsson@
regiondalarna.se
vxl 023 - 490 000
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Handläggare

Lena Jönsson
Regionjurist
lena.c.jonsson@
regiondalarna.se

+46(0)23
490640
+46(0)70 622
43 17

Region Dalarna
Central förvaltning

2020-01-31
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Remissen omfattar följande:
•

Huvudavtal – Uppdrags- Samverkans- och Finansieringsavtal
avseende regional kollektivtrafik med underbilagan
Samverkansformer

•

Underavtal – Skolskjuts

•

Underavtal – Färdtjänst

•

Underavtal – Färdtjänstenhet

•

Underavtal Övriga persontransporter

Till stöd vid remissbehandlingen har en sida med frågor och svar tagits fram
på Regionens hemsida, som således inte syftar till att ersätta remissvaren.
Frågor och svar kommer att kompletteras under remissförfarandet.
Vårt förslag är att Regionen och samtliga kommuner tecknar huvudavtalet
och samtliga underavtal för att säkerställa samverkan och planering av
regional kollektivtrafik.
Vad gäller samtliga underavtal, kan kommunerna välja att istället utföra
tjänsterna i egen regi.
Befintliga nu gällande avtal reglerar nuvarande avtalstider,
uppsägningsformer och villkor vid uppsägning. Vid tecknande av
underavtalen föreslås befintliga nu gällande avtal upphöra att gälla.
Förutsatt att samtliga parter är överens, föreslås avtalstiden gälla från och
med 1 januari 2020 – dvs med tanke på beslutsprocesserna föreslås en
retroaktiv verkan. Om samtliga parter inte är överens, gäller avtalen från
respektive fullmäktigebeslut.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2020-02-26

Dnr 2020/19

Kommunstyrelsen
Björn Arrias
bjorn.arrias@leksand.se

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2020
Beskrivning av ärendet
Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden.
Beslut som fattas med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden.
Härmed återrapporteras följande delegeringsbeslut:
Sektor samhällsutveckling
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och
bostadsanpassare:


Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2020-0101 till och med 2020-01-31



Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2020-01-01 till och med
2020-01-31

Miljöchef, alkoholhandläggare och miljöinspektörer:


Tillsynsärenden enligt alkohollagen, livsmedelslagen och
miljöbalken 2020-01-01 till och med 2020-01-31

Trafik


Parkeringstillstånd 2020-01-01 till och med 2020-01-31



Trafik – transportdispens, tung transport Norsbro. Hedemora
Tanktransport AB. KOS 2020/39.



Trafik – transportdispens, tung transport Norsbro. Svenssons åkeri i
Sandviken AB, för OK Q8. KOS 2020/61.



Trafik – yttrande transportdispens Insjöns Timmertransporter AB.
KOS 2020/84.

Personalärenden
Personalärenden enligt lista 2020-01-01---2020-01-31
Kommunledning
Försäljning av Furuhaga, delegationsbeslut fattat av kommundirektör Göran
Wigert.
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Utskotten
 Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2020-01-23 och 2020-02-20


Delegationsbeslut av utskottet för vård och omsorg enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2020-02-11



Delegationsbeslut av utskottet för lärande och stöd enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2020-02-17



Delegationsbeslut av allmänna utskottet enligt sammanträdesprotokoll
daterat 2020-02-10

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2020-02-27
Delegeringslistor och protokoll
Förslag till beslut
1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll
och listor per den 27 februari 2020.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2020-02-26
Delegeringslistor och protokoll
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Administrativ service

150

