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 Kommunstyrelsens ledamöter 

Ersättare för kännedom 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunhuset Plenisalen tisdagen  den 11 maj 2021 kl.13.00 

Information 
Av smittskyddsskäl ser vi gärna att såväl ledamöter som ersättare deltar vid 
sammanträdet på distans.  
På förmiddagen den 11 maj med start kl. 09.00, är det informationsmöte 
med temat Budget 2022-2024 – Leksands kommun.  
Länk och närmare anvisningar för anslutning skickas separat per e-post. 

Ärenden med förslag till beslut 

1 Val av justerare     

2 Kommundirektören informerar     

3 Utskottsordförandena informerar     

4 Coronaviruset Leksands kommun 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

2020/324    

5 Ändringsbudget 2021 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta ändringsbudget 2021. 
 
 
 

2020/478    
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6 Riktlinje för investeringsprocessen 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta riktlinje för investeringsprocessen. 

2020/322    

7 Utökad borgen till Leksands Tennisklubb 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Bevilja Leksands Tennisklubb ett totalt borgensåtagande på 

2 300 000 kronor. Det nya borgensåtagandet ersätter 
kommunfullmäktiges beslut den 22 september 2014, § 79.  

2. Borgensåtagandet skrivs ner årligen med det belopp som 
motsvarar gjorda avskrivningar och amorteringar (ca 100 000 
kronor). Första revidering sker den 1 januari 2023 och 
omfattar 18 månader.  

3. Borgensåtagandet förutsätter att verksamheten utvecklas väl 
och att ekonomiska åtaganden mot banken fullföljs och att 
ekonomisk information skickas årsvis till kommunen och till 
klubbens bankkontakt. 

4. Utse kommundirektör Caroline Smitmanis Smids att 
underteckna/ firmateckna borgenshandlingarna 

2021/407    

8 Mål- och resultatrapporter 2021, period 1 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga rapporterna till handlingarna. 

2021/563    

9 Genomförande - Framtidens styrning, ledning och 
organisation av kommunens fastigheter, gata/park och 
bostadsbolag – fastighetsutredning 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Organisatoriskt överföra följande verksamheter från Leksands 

kommuns sektor samhällsutveckling, fritidsavdelningen till 
Leksandsbostäder AB från och med den 1 januari 2022: 
- Servicegruppen 
- Skogsgruppen 
- Verkstad/förråd 
- Kommunens vaktmästargrupp. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdra till förvaltningen att fortsätta den arbetsrättsliga 

processen enligt tidigare plan så att en övergång av personal 
som arbetar i de verksamheter som övergår från Leksands 
kommun till Leksandsbostäder AB kan ske från den 1 januari 
2022. 

2019/42    
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2. Arkiverade handlingar från de verksamheter som överförs från 
Leksands kommun till Leksandsbostäder AB från den 1 
januari 2022 överförs inte till den nya huvudmannen. De ingår 
i Leksands kommuns bestånd. 

 
 

    

10 Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor - Handlingsplan: Trygghet och säkerhet i 
Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen. 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta Handlingsplan: Trygghet och säkerhet i Leksand, Mora, 

Orsa, Vansbro och Älvdalen med tillhörande delprogram för 
Leksands kommun. 

2018/1445    

11 Utökning av VA-verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten, ej dagvatten, inom Hjortnäsheden - 
Sunnanäng (Yttervägen), Leksand 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Utöka verksamhetsområde för vatten och spillvatten, ej 

dagvatten, enligt bilagd kartskiss.  

2021/548    

12 Gallringsbeslut för inkomna pappershandlingar – 
byggavdelningen 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Byggavdelningens inkomna pappershandlingar kan gallras 

omgående efter inskanning med undantag av följande 
handlingstyper: 
 Externa avtal och kontrakt 
 Handlingar som p.g.a. sin form och/eller storlek inte kan 

bevaras i skannat format. 

2021/417    

13 Patientsäkerhetsberättelse sociala sektorn 2020 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2020 
2. Anta förslag till prioriteringar 2021 gällande fortsatt 

patientsäkerhetsarbete. 

2021/173    

14 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen 
av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen 2021 – LSS 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

2021/470    
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1. Godkänna rapporteringen. 

15 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna  redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas 
i protokoll och listor per den 11 maj 2021. 

2021/23    

16 Kommunstyrelsens ordförande informerar     

 

Ulrika Liljeberg (C) 

Ordförande  

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

 
  

Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 47 Dnr 2020/478 

Ändringsbudget 2021 

Beskrivning av ärendet 
I samband med att kommunfullmäktige antog mål och budget för 2021 gavs 
förvaltningen i uppdrag att ta fram dels ett förslag till ändringsbudget för 
beslut före juli 2021, dels ett förslag på en budget i balans för 2022. 
Förvaltningen har under hösten även gjort en del förändringar i 
ekonomistyrningen där den största justeringen är att kosten får en central 
budget som bokföringsmässigt fördelas ut efter faktiskt utnyttjande. 
Ändringsbudgeten omfattar driftsbudgeten och investeringsbudgeten. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Driftbudget 
Under 2020 gjorde kommunen ett överskott på nästan 26 miljoner kronor, 
samtidigt har kommunfullmäktige beslutat om en minusbudget för 2021. 
Ramarna i den av fullmäktige beslutade budgeten bygger på den 
skattaunderlagsprognos som presenterades i augusti 2020. Sedan dess har det 
ekonomiska läget förbättrats och tillväxten under andra halvåret 2020 blev 
både nationellt och globalt högre än prognostiserat. Detta påverkar 
skatteunderlagsprognosen positivt. 
Leksand tappade mellan 2020 och 2021 införandebidraget på 3,9 miljoner 
kronor som gavs temporärt för att mildra effekterna det nya 
kostnadsutjämningssystemet samtidigt som ersättningen inom LSS-
utjämningen ökade med nästan 3,5 miljoner kronor. Detta innebär att 
kommunen tappade drygt 7,5 miljoner kronor som behöver hämtas hem 
genom kostnadsbesparingar och effektiviseringar.   
Överskottet 2020 var i stor utsträckning en effekt av pandemin och 
ersättningen för sjuklönekostnader samt uppskjuten och inställd verksamhet. 
Inför 2021 befinner vi oss fortsatt i en pandemi vilken påverkar 
verksamheten på ett sätt som vi inte hade förväntat oss när Mål och budget 
antogs. Bara under januari till mars har sociala sektorn haft merkostnader för 
att hantera pandemin på drygt 1,2 miljoner kronor.  
Förvaltningen har gjort årets första prognos vilken indikerar mindre 
underskott för alla sektorer utom verksamhetsstöd. Osäkerheten kring 
kostnadsutvecklingen är stor då pandemin fortsatt påverkar.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

 
  

Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Ytterligare en osäkerhetsfaktor är ansökningarna till gymnasiet nästa läsår 
som ännu inte är klara. Den första ansökningsomgången tyder dock på att 
fler ungdomar har sökt gymnasieutbildning utanför kommunen vilket 
innebär högre interkommunala ersättningar.  
Ersättningen för höga sjuklönekostnader har förlängts till och med den 30 
april 2021. Ersättningen är dock lägre än under inledningen av 2020 då 
arbetsgivaren nu endast ersätts för kostnader över ett visst tak.  
Sedan ramarna för budget 2021 sattes har även regeringen fattat beslut om 
den så kallade skolmiljarden. För Leksands kommun innebär detta att 
ytterligare 1,4 miljoner kronor erhålls som ett generellt statsbidrag. Dessa 
medel ska även gå till fristående verksamheter och bidraget fördelas därför 
ut i ram i ändringsbudgeten.  
Äldreomsorgsatsningen om 8,9 miljoner kronor togs in i ram i samband med 
Mål och budget och regleras inte vidare i denna ändringsbudget. 
Äldreomsorgen gick med överskott 2020 och erhåller en ökad ram 2021. 
Mot den särskilda satsningen kommer heltid som norm, vårdintensiva 
brukare, teknikansvarig, volymökning LOV, utökning av MAS och MAR för 
att stärka patientsäkerheten m.m. att tas. Äldreomsorgslyftet som ersätter 
lönekostnader under den tid den anställde studerar har rekvirerats men tas 
inte in i ram eller budget då den inte har någon budgetpåverkan. Sociala 
sektorn arbetar aktivt för att möjliggöra för så många som möjligt att ta del 
av satsningen  
I den föreslagna ändringsbudgeten har medel för lönekompensationen för 
2020 fördelats ut. Den sena lönerörelsen under 2020 innebar att dessa medel 
fortsatt låg centralt när underlaget till Mål och budget togs fram. 
I den reviderade budgeten är även kostbudgeten centraliserad och förslaget 
innehåller även flytten av bemanningsenheten från sektor verksamhetsstöd ut 
till sociala sektorn och utbildningssektorn. Justeringar har även gjorts för 
hyror mot bakgrund av lokalflyttar mellan verksamheter.  
Förvaltningen bedömer att osäkerheterna under 2021 fortsatt är stora då 
pandemin ännu pågår med full kraft. Förvaltningens förslag innebär ingen 
justering av beslutade ramar för 2021 utöver ovan nämnda medel för 
utbildningssektorn och de tekniska justeringar som redogjorts för ovan. 
Samtidigt har skatteunderlagsprognoserna justerats uppåt sedan ramarna för 
Mål och budget sattes. I beslutet om ändringsbudget föreslås därför att 
skatter och bidrag justeras för att motsvara en uppdaterad 
skatteunderlagsprognos. 
Årets resultat sätts efter justeringarna ovan till 0,8 miljoner kronor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

 
  

Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Investeringar 
Budget inklusive tilläggsanslag för 2020 uppgick till 207,2 miljoner kronor. 
Nettoinvesteringarna för år 2020 uppgick till 108,7 miljoner kronor, vilket 
innebär en avvikelse på 98,5 miljoner kronor. Stora beslutade investeringar 
som inte färdigställs togs med redan i Mål och budget 2021 för att kunna få 
en mer korrekt bedömning av det totala anslagsutnyttjandet för året.  
I samband med detta beslut om ändringsbudget föreslås att ytterligare 6,9 
miljoner kronor flyttas över från 2020 till 2021. Detta avser projekt som inte 
hunnit påbörjas eller färdigställas under 2020.  
De största posterna som överförs är GC-vägar (2 miljoner kronor) samt 
förbindelseväg Limhagen (2 miljoner kronor).  
Installation av säkerhetsmontrar till museet föreslås tidigareläggas då dessa 
är ett villkor för att fortsatt kunna visa föremål från Statens Historiska 
Museum. Den reviderade investeringsbudgeten innehåller även ytterligare 
medel till servrar och kommunikationsplattformar samt investeringsmedel 
för garage till polisen på sammanlagt 0,9 miljoner kronor. Samtidigt 
revideras anslaget för om- och tillbyggnad av Tibble särskilda boende med 
14,5 miljoner kronor för 2021 vilket flyttas till 2022. Totalt sett innebär detta 
att den reviderade investeringsbudgeten för 2021 sänks med 7,7 miljoner 
kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-31 
Reviderad budget 2021   

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Anta ändringsbudget 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

7



 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-03-31 

Referens 
   

Verksamhetsstöd  
Ann-Charlotte Zackrisson 

 
 

 
 

 
  

 

Ändringsbudget våren 2021 

Beskrivning av ärendet 
I samband med att kommunfullmäktige antog mål och budget för 2021 gavs 
förvaltningen i uppdrag att ta fram dels ett förslag till ändringsbudget för 
beslut före juli 2021, dels ett förslag på en budget i balans för 2022. 
Förvaltningen har under hösten även gjort en del förändringar i 
ekonomistyrningen där den största justeringen är att kosten får en central 
budget som bokföringsmässigt fördelas ut efter faktiskt utnyttjande. 
Ändringsbudgeten omfattar driftsbudgeten och investeringsbudgeten. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Driftbudget 
Under 2020 gjorde kommunen ett överskott på nästan 26 miljoner kronor, 
samtidigt har kommunfullmäktige beslutat om en minusbudget för 2021. 
Ramarna i den av fullmäktige beslutade budgeten bygger på den 
skattaunderlagsprognos som presenterades i augusti 2020. Sedan dess har det 
ekonomiska läget förbättrats och tillväxten under andra halvåret 2020 blev 
både nationellt och globalt högre än prognostiserat. Detta påverkar 
skatteunderlagsprognosen positivt. 
Leksand tappade mellan 2020 och 2021 införandebidraget på 3,9 miljoner 
kronor som gavs temporärt för att mildra effekterna det nya 
kostnadsutjämningssystemet samtidigt som ersättningen inom LSS-
utjämningen ökade med nästan 3,5 miljoner kronor. Detta innebär att 
kommunen tappade drygt 7,5 miljoner kronor som behöver hämtas hem 
genom kostnadsbesparingar och effektiviseringar.   
Överskottet 2020 var i stor utsträckning en effekt av pandemin och 
ersättningen för sjuklönekostnader samt uppskjuten och inställd verksamhet. 
Inför 2021 befinner vi oss fortsatt i en pandemi vilken påverkar 
verksamheten på ett sätt som vi inte hade förväntat oss när Mål och budget 
antogs. Bara under januari till mars har sociala sektorn haft merkostnader för 
att hantera pandemin på drygt 1,2 miljoner kronor.  
Förvaltningen har gjort årets första prognos vilken indikerar mindre 
underskott för alla sektorer utom verksamhetsstöd. Osäkerheten kring 
kostnadsutvecklingen är stor då pandemin fortsatt påverkar. Ytterligare en 
osäkerhetsfaktor är ansökningarna till gymnasiet nästa läsår som ännu inte är 
klara. Den första ansökningsomgången tyder dock på att fler ungdomar har 
sökt gymnasieutbildning utanför kommunen vilket innebär högre 
interkommunala ersättningar.  
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Leksands kommun 

Datum 
2021-03-31 
 

Referens 
Dnr 019/1402 

Sida 
2(3) 

Ersättningen för höga sjuklönekostnader har förlängts till och med den 30 
april 2021. Ersättningen är dock lägre än under inledningen av 2020 då 
arbetsgivaren nu endast ersätts för kostnader över ett visst tak.  
Sedan ramarna för budget 2021 sattes har även regeringen fattat beslut om 
den så kallade skolmiljarden. För Leksands kommun innebär detta att 
ytterligare 1,4 miljoner kronor erhålls som ett generellt statsbidrag. Dessa 
medel ska även gå till fristående verksamheter och bidraget fördelas därför 
ut i ram i ändringsbudgeten.  
Äldreomsorgsatsningen om 8,9 miljoner kronor togs in i ram i samband med 
Mål och budget och regleras inte vidare i denna ändringsbudget. 
Äldreomsorgen gick med överskott 2020 och erhåller en ökad ram 2021. 
Mot den särskilda satsningen kommer heltid som norm, vårdintensiva 
brukare, teknikansvarig, volymökning LOV, utökning av MAS och MAR för 
att stärka patientsäkerheten m.m. att tas. Äldreomsorgslyftet som ersätter 
lönekostnader under den tid den anställde studerar har rekvirerats men tas 
inte in i ram eller budget då den inte har någon budgetpåverkan. Sociala 
sektorn arbetar aktivt för att möjliggöra för så många som möjligt att ta del 
av satsningen  
I den föreslagna ändringsbudgeten har medel för lönekompensationen för 
2020 fördelats ut. Den sena lönerörelsen under 2020 innebar att dessa medel 
fortsatt låg centralt när underlaget till Mål och budget togs fram. 
I den reviderade budgeten är även kostbudgeten centraliserad och förslaget 
innehåller även flytten av bemanningsenheten från sektor verksamhetsstöd ut 
till sociala sektorn och utbildniongssektorn. Justeringar har även gjorts för 
hyror mot bakgrund av lokalflyttar mellan verksamheter.  
Förvaltningen bedömer att osäkerheterna under 2021 fortsatt är stora då 
pandemin ännu pågår med full kraft. Förvaltningens förslag innebär ingen 
justering av beslutade ramar för 2021 utöver ovan nämnda medel för 
utbildningssektorn och de tekniska justeringar som redogjorts för ovan. 
Samtidigt har skatteunderlagsprognoserna justerats uppåt sedan ramarna för 
Mål och budget sattes. I beslutet om ändringsbudget föreslås därför att 
skatter och bidrag justeras för att motsvara en uppdaterad 
skatteunderlagsprognos. 
Årets resultat sätts efter justeringarna ovan till 0,8 miljoner kronor.  
Investeringar 
Budget inklusive tilläggsanslag för 2020 uppgick till 207,2 miljoner kronor. 
Nettoinvesteringarna för år 2020 uppgick till 108,7 miljoner kronor, vilket 
innebär en avvikelse på 98,5 miljoner kronor. Stora beslutade investeringar 
som inte färdigställs  togs med redan i Mål och budget 2021 för att kunna få 
en mer korrekt bedömning av det totala anslagsutnyttjandet för året.  
I samband med detta beslut om ändringsbudget föreslås att ytterligare 6,9 
miljoner kronor flyttas över från 2020 till 2021. Detta avser projekt som inte 
hunnit påbörjas eller färdigställas under 2020.  
De största posterna som överförs är GC-vägar (2 miljoner kronor) samt 
förbindelseväg Limhagen (2 miljoner kronor).  
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Leksands kommun 

Datum 
2021-03-31 
 

Referens 
Dnr 019/1402 

Sida 
3(3) 

Installation av säkerhetsmontrar till museet föreslås tidigareläggas då dessa 
är ett villkor för att fortsatt kunna visa föremål från Statens Historiska 
Museum. Den reviderade investeringsbudgeten innehåller även ytterligare 
medel till servrar och kommunikationsplattformar samt investeringsmedel 
för garage till polisen på sammanlagt 0,9 miljoner kronor. Samtidigt 
revideras anslaget för om- och tillbyggnad av Tibble särskilda boende med 
14,5 miljoner kronor för 2021 vilket flyttas till 2022. Totalt sett innebär detta 
att den reviderade investeringsbudgeten för 2021 sänks med 7,7 miljoner 
kronor. 

Förslag till beslut 
1. Anta ändringsbudget 2021. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-31 
Reviderad budget 2021   

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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Ändringsbudget 2021 (Mkr) Budget 2021 MoB Total justering Ändringsbudget
2021

Verksamhetssektorerna
Förvaltningsledning & politik 44,7 0,7 45,4
Verksamhetsstöd 72,4 32,1 104,4
Utbildning 359,5 -16,5 343,0
Sociala 363,1 -3,0 360,1
Samhällsutveckling 48,2 1,0 49,2

Verksamhetens Nettoram 887,8 14,4 902,2
Finanssektorn
Övrigt, reavinster, mm 0,0 0,0 0,0
Exploateringsintäkter -4,0 1,0 -3,0
Lönekomp 27,1 -13,0 14,1
Priskomp 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar och skuldbokförda intäkter (inv.bidrag.) 43,3 0,0 43,3
Pensionskostnader, avvikelse personalkostnader, mm 15,5 0,0 15,5
Verksamhetens Nettokostnader 969,7 2,4 972,1
Finansiering
Skatteintäkter -736,1 -16,3 -752,4
Generella Statsbidrag & utjämning -223,5 11,0 -212,5
Äldreomsorg + skolmiljard -10,3 -10,3
Finansiella kostnader 7,6 0,0 7,6
Finansiella intäkter -5,4 0,0 -5,4
Finansiering Total -957,4 -15,6 -972,9
Årets Resultat -12,4 13,2 0,8
Resultat i % av skatter och bidrag -1,3% 0,1%
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BUDGETJUSTERINGAR/-FLYTTAR
Justering avser Politik och KL VS US SS SU

1 Flytt av kostbudget 0,00 32 504 300,00 -22 537 500,00 -9 966 800,00 0,00
2 Internhyror 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Externa lokalhyror 494 000,00 0,00 -494 000,00 0,00 0,00
4 Äldreomsorgssatsningen 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Flytt av bemanningsenheten 0,00 -1 896 100,00 15 600,00 1 880 500,00 0,00
6 Ny organisation Säkerhet och beredskap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Lönekomp 233 362,73 1 645 085,88 5 162 429,76 4 916 114,08 1 015 648,81
7 Lönekomp -200 000,00 200 000,00
8 Utbildningssektorn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Ny tjänst VS Utvecklare
11 Skolmiljarden 1 382 625,00

Summa budgetjustering 727 362,73 32 053 285,88 -16 470 845,24 -2 970 185,92 1 015 648,81
Budgetram 2021 enl MoB 44 675 000,00 72 400 000,00 359 512 500,00 363 100 000,00 48 200 000,00
Justerad Budgetram 2021 45 402 362,73 104 453 285,88 343 041 654,76 360 129 814,08 49 215 648,81
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Reviderad investeringsbudget 2021

Verksamhet Projekt 2021 MoB Överförs från
2020

2021 tillägg 2021 omprio Reviderad
budget 2021

Fastighetsansvarig Storkök, fasta inventar 300  300 
Fastighetsansvarig Tillgänglighetsanpassning 50  41  91 
Fastighetsansvarig Lokal förråd, elverk 200  200 
Fastighetsansvarig Reservelverk 700  700 
Fastighetsansvarig Kök Edshult 10 000  10 000 
Fastighetsansvarig Verksamhetsanpassningar fastigheter 3 000  3 000 
Fastighetsansvarig Omb fjärrv. Fsk Igelkotten -  
Fastighetsansvarig Generella fsh investeringar 4 500  4 500 
Fastighetsansvarig Tibble Särskilt boende 90 000  - 14 500  75 500 
Fastighetsansvarig Garage Polisen 100  100 
Gator och vägar Inventarier offentliga platser 150  150 
Gator och vägar Vägförbättringar 3 000  186  3 186 
Gator och vägar Upprustning Lekplatser 750  280  1 030 
Gator och vägar Färdigställande av resecentrum 650  650 
Förvaltningsledning totalt 113 300  507  100  - 14 500  99 407 

Avdelningschef IT Servrar,nät,lagring 100  100 
Avdelningschef IT Digitalisering IT 100  100 
Avdelningschef IT Server och komm.plattform 1 000  350  350  1 700 
Avdelningschef Kommunikation Dokumenthanteringssystem 150  150 
HR-chef Rekryteringssystem 50  50 
Avdelningschef Kost & Lokalvård Bra mat- & måltidsmiljö och möbler 300  90  390 
Avdelningschef Kost & Lokalvård Värmevagnar med kyla 100  100 
Avdelningschef Städ Digitalisering städvagnar surfplattor 250  250 
Avdelningschef Städ Städmaskiner 100  100 
Verksamhetsstöd totalt 1 700  890  350  -   2 940 

Utbildningschef

Inredning och utrustning för uppdatering av
lärmiljö/pedagogiska miljöer- avser möbler och inredning och
utrustning för uppdatering av lärmiljö 800  800 

Utbildningschef Arbetsmiljö för lärare och elever i första hand inom grundskolan 2 000  2 000 
Rektor gymnasiet Teknik och digitalisering 300  300 
Rektor gymnasiet Inventarier 70  70 
Rektor gymnasiet IT-investeringar 250  250 
Rektor vuxenutbildningen Möbler 200  200 
Rektor Kulturskola Instrument 100  100 
Utbildningssektor totalt 3 400  320  -   -   3 720 

Socialchef Inventarier i huvudsak till nytt SÄBO 5 000  5 000 
Avdelningschef ORDBO Välfärdsteknik VoO 100  100 
Sociala sektorn totalt 5 100  -   -   -   5 100 

Samhällsutvecklingschef Åkersön, erosionsåtgärder 2 750  2 750 
Samhällsutvecklingschef Kajen förstärkning kajkant 650  650 

Samhällsutvecklingschef
Ny anslutningsväg 900 m till Åhlbyns bad- och båthamn via
Backhällorna. 1 000  1 000 

Avd chef Strategisk plan Utsmyckningsgruppen 100  100  200 
Trafikingenjör Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 200  200 
Trafikingenjör Moskogvägen -  
Trafikingenjör GC-vägar 2 000  2 000  4 000 
Trafikingenjör GC väg Härädsbygden -  
Trafikingenjör Limalänken/Limsjöänget 500  500 
Trafikingenjör Reinvesteringar vägbelysning 1 300  1 300 
Trafikingenjör Gatubelysning byar 75  75 
Trafikingenjör Resenod Siljansnäs 150  150 
Avd chef Näringsliv Fastighetsförvärv 3 000  3 000 
Avd chef Näringsliv Båthamn Finnviken, Tunsta -  
Avd chef Näringsliv GC-vägar N:a Käringberget 2 400  2 400 
Avd chef Näringsliv Infrastruktur Käringberget 15 000  15 000 
Avd chef Näringsliv Dagvattenåtgärder Limsjöänget 2 600  2 600 
Avd chef Näringsliv Käringberget 3 etapp 1 6 000  6 000 
Avd chef Näringsliv Kv Grönstedt 1 300  1 300 
Avd chef Näringsliv Limhagen Norra (Olsvedsväg) 2 000  2 000 
Avd chef Näringsliv Åkerö 3.0 fd Åkessons -   -  
Avd chef Näringsliv Jobsgården 750  750 
Avd chef Näringsliv Tunsta -  
Avd chef Näringsliv Åkerö exploatering 495  495 
Avd chef Näringsliv Expl söder om Sang 1 40  40 
Avd chef Näringsliv N:a infarten kvartersgata 274  274 
Avd chef Näringsliv Förbindelseväg Limhagen 2 000  2 000 
Avd chef Fritid Ny sporthall 32 000  32 000 
Enhetschef Fritid ute B Generella inv Fritid 100  100 
Enhetschef Fritid ute Siljansvallen löparbanor 1 200  1 200 
Enhetschef Fritid ute Djupluftare -  
Enhetschef Fritid ute Granbergets underhåll 200  200 
Enhetschef Fritid ute Snöskoter ,Granberget 80  80 
Enhetschef Fritid ute Pistmaskin GB 1 000  1 000 
Enhetschef Fritid ute renovering Stativ liftar -   -  
Enhetschef Leksandshallen LH inventarier 100  100 
Enhetschef Service B Rastplatser byte av tak 100  100 
Enhetschef Service Limsjöleden 150  150 
Kulturavdelning Säkerhetsanpassning Museets montrar o reception 400  400 
Samhällsutveckling totalt 76 405  5 209  400  -   82 014 

Kommunen totalt 199 905  6 926  850  - 14 500  193 181 

Exploatering 15 650  809  -   -   16 459 

Exl exploatering 184 255 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

 
  

Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 48 Dnr 2020/322 

Riktlinje för investeringsprocessen 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommuns investeringsprocess har setts över och reviderats där 
behov funnits.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Alla större investeringar ska ske i överensstämmelse med kommunens 
vision, strategiska plan, politiska riktlinjer eller inriktningsbeslut. En 
investering bedöms och prioriteras utifrån de ekonomiska och 
verksamhetsmässiga effekter den beräknas ge upphov till under sin livstid. 
De finansiella målen utgör ramarna för tillgängligt investeringsutrymme. 
Detta ställer krav på prioritering och långsiktig planering.  
 
Den uppdaterade investeringsprocessen kan beskrivas i fyra steg: 

1. Långsiktig investeringsplan upp till 10 år baserad på vision, 
översiktsplan och politisk riktning. 

2. Beredning och planering av investeringar inför mål och budget, där 
en sammanhållen 4-årsplan tas fram av förvaltningen. 

3. Samlad investeringsplan presenteras i samband med mål och budget 
och beslutas av kommunfullmäktige. 

4. Större investeringsprojekt slutredovisas i utskott, kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige när investeringen är slutförd och redo att tas 
i bruk.  

 
För mer information om de fyra stegen se dokumentet ”Riktlinje för 
investeringsprocessen”.  
 
Sammanfattningsvis är förslaget att: 

 Investeringsutrymmet styrs av de finansiella målen – avsteg måste 
tydligt motiveras. 

 Beloppsgränsen höjs från 20 000 till 50 000 kronor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

 
  

Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

 Funktioner inom förvaltningen bereder både den långsiktiga planen 
(10- år) och den rullande 4-årsplanen, där även ett koncernperspektiv 
finns med.  

 Mål och budget innehåller en investeringsplan över fyra år. I planen 
framgår de beslutade investeringsprojekt där anslag beviljats samt 
investeringsprojekt där medel reserverats, så kallade ”planerade men 
ej beslutade projekt”.  

 Beslut om att genomföra en investering fattas av 
kommunfullmäktige. Ramar skapas för mindre investeringar i stället 
för många små projekt. För investering över 5 miljoner kronor ska 
underlag presenteras i samband med mål och budget och beslut om 
investeringsplan. Beslut kan även tas i kommunfullmäktige för 
kommande års investeringar som kräver större framförhållning – 
exempelvis större byggnationer.  

 I maj eller löpande vid behov beslutas om tilläggsanslag för 
tillkommande investeringar eller investeringar där anslag beviljats 
tidigare år men ej färdigställts.  Revideringar av större projekt tas 
alltid av kommunfullmäktige.  

 Flexibilitet måste finnas vid över- eller underskridande, under året 
eller mot beslut. Fullmäktige kan med fördel delegera detta till 
kommunstyrelsen som disponerar reserv. Beslut kan tas inom 
förvaltningen om det kan lösas via omprioritering, ändringen är 
mindre än 10 % eller högst 100 000 kronor. 

Ändringar i förslaget till ”Riktlinje för investeringsprocessen” 
Vid dagens sammanträde görs två ändringar i förslaget till ”Riktlinje för 
investeringsprocessen”. 
Under rubriken planering/beredning formuleras första meningen i stycke två 
enligt följande: ”Under beredning av budget föreslås investerings-
utrymmet.”. 
Under rubriken uppföljning läggs en mening till sist i första stycket enligt 
följande: ”Former för löpande avrapportering av större eller särskilt 
strategiska investeringar kan fattas i samband med beslut om investering.”.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-07 
Riktlinje för investeringsprocessen 
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Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Anta riktlinje för investeringsprocessen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Riktlinje för investeringsprocessen 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommuns investeringsprocess har setts över och reviderats där 
behov funnits.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Alla större investeringar ska ske i överensstämmelse med kommunens 
vision, strategiska plan, politiska riktlinjer eller inriktningsbeslut. En 
investering bedöms och prioriteras utifrån de ekonomiska och 
verksamhetsmässiga effekter den beräknas ge upphov till under sin livstid. 
De finansiella målen utgör ramarna för tillgängligt investeringsutrymme. 
Detta ställer krav på prioritering och långsiktig planering.  
 
Den uppdaterade investeringsprocessen kan beskrivas i fyra steg: 

1. Långsiktig investeringsplan upp till 10 år baserad på vision, 
översiktsplan och politisk riktning. 

2. Beredning och planering av investeringar inför mål och budget, där 
en sammanhållen 4-årsplan tas fram av förvaltningen. 

3. Samlad investeringsplan presenteras i samband med mål och budget 
och beslutas av kommunfullmäktige. 

4. Större investeringsprojekt slutredovisas i utskott, kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige när investeringen är slutförd och redo att tas 
i bruk.  

 
För mer information om de fyra stegen se dokumentet ”Riktlinje för 
investeringsprocessen”.  
 
Sammanfattningsvis är förslaget att: 

 Investeringsutrymmet styrs av de finansiella målen – avsteg måste 
tydligt motiveras. 

 Beloppsgränsen höjs från 20 000 till 50 000 kronor. 

 Funktioner inom förvaltningen bereder både den långsiktiga planen 
(10- år) och den rullande 4-årsplanen, där även ett koncernperspektiv 
finns med. 
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Leksands kommun 

Datum 
2021-04-07 
 

Referens 
Dnr 2020/322 

Sida 
2(2) 

 Mål och budget innehåller en investeringsplan över fyra år. I planen 
framgår de beslutade investeringsprojekt där anslag beviljats samt 
investeringsprojekt där medel reserverats, så kallade ”planerade men 
ej beslutade projekt”.  

 Beslut om att genomföra en investering fattas av 
kommunfullmäktige. Ramar skapas för mindre investeringar i stället 
för många små projekt. För investering över 5 miljoner kronor ska 
underlag presenteras i samband med mål och budget och beslut om 
investeringsplan. Beslut kan även tas i kommunfullmäktige för 
kommande års investeringar som kräver större framförhållning – 
exempelvis större byggnationer.  

 I maj eller löpande vid behov beslutas om tilläggsanslag för 
tillkommande investeringar eller investeringar där anslag beviljats 
tidigare år men ej färdigställts.  Revideringar av större projekt tas 
alltid av kommunfullmäktige.  

 Flexibilitet måste finnas vid över- eller underskridande, under året 
eller mot beslut. Fullmäktige kan med fördel delegera detta till 
kommunstyrelsen som disponerar reserv. Beslut kan tas inom 
förvaltningen om det kan lösas via omprioritering, ändringen är 
mindre än 10 % eller högst 100 000 kronor.  

 

Finansiering 
Förslaget i sig får inga ekonomiska konsekvenser utan syftar till att bidra till 
en tydligare process för kommunens investeringar. 

Förslag till beslut 
1. Anta riktlinje för investeringsprocessen. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-07 
Riktlinje för investeringsprocessen 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Ann-Charlotte Zackrisson, ekonomichef 
Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör 
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Inledning 
Alla större investeringar ska ske i överensstämmelse med kommunens vision, strategiska plan, politiska 
riktlinjer eller inriktningsbeslut. En investering bedöms och prioriteras utifrån de ekonomiska och 
verksamhetsmässiga effekter den beräknas ge upphov till under sin livstid. 

De finansiella målen utgör ramarna för tillgängligt investeringsutrymme. Detta ställer krav på 
prioritering och långsiktig planering.  

Investeringsprocessen i kommunen ska säkerställa  

 Att ”rätt” investeringar genomförs, det vill säga de investeringar som är mest angelägna utifrån 
verksamheternas nuvarande behov och framtida kända förändringar. 

 Att Investeringsbesluten baseras på bra beslutsunderlag och korrekta kalkyler med kommun- 
och medborgarperspektivet i främsta fokus, där det finns ett tydligt samband mellan planerad 
investering och den förväntade nyttan.  

 Tydlig ansvarsfördelning med en effektiv process och bra samverkan. 
 

Definition av investering 
Med investering menas anskaffning eller standardförbättring av tillgångar som är avsedda för 
stadigvarande bruk och som har en nyttjandetid på minst tre år och ett anskaffningsvärde på minst 
50.000 kronor. 

En tillgång kan vara immateriell, materiell eller finansiell. En förutsättning för att en anskaffning ska 
vara en anläggningstillgång är att kommunen har kontroll över tillgången och att det är sannolikt att 
den medför framtida ekonomisk fördel eller serviceförmåga för kommunen. Detta innebär som 
huvudregel att endast standardförbättrande åtgärder räknas som investeringar. Reparation och 
underhåll, det vill säga åtgärder som syftar till att vidmakthålla en anläggnings tekniska och 
funktionella status är därmed normalt inte en investering utan bokförs som en driftskostnad det år 
som åtgärden utförs.  

Vid en anskaffning av flera tillgångar med ett naturligt samband, skall värdet avse det samlade värdet 
på investeringen, till exempel möbler till en ny skolmatsal. Detsamma gäller om anskaffningen är ett 
led i en större investering. 

 

Investeringsprocessen 
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1. Långsiktig plan/behov: 
Investeringar tar stora resurser i anspråk och har långsiktig påverkan på verksamheten och 
kommunens finansiella handlingsutrymme. Investeringar behöver göras i bland annat lokaler, 
infrastruktur i kommunens regi och via Leksand Vatten och bostäder via Leksandsbostäder. 
Kommunen ska därför ha en översiktlig investeringsplan med en 10-års utblick som omfattar 
hela koncernen.  Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunens vision, översiktsplan, tekniska 
bedömningar och bostadsförsörjningsplan. 
 
Planen bereds och förvaltas inom förvaltningen med en årlig avstämning med bolagen och 
utgör grunden för den 4-årsplan som bereds inom ramen för Mål och budget.  
 

2. Planering/beredning  
Beredningen av investeringar är en integrerad del i kommunens årliga budgetprocess. För 
investeringsplaneringen gäller en planeringshorisont om fyra år, medan driftbudgeten har en 
planeringshorisont på tre år.  

Under beredning av budget föreslås investeringsutrymmet. Utifrån denna ram ansvarar 
förvaltningen för att arbeta fram en sammanhållen investeringsbudget. Inför varje år ska 
förvaltningen utvärdera och prioritera/omprioritera planerade investeringar för att säkerställa 
att planerna fortsatt är relevanta och inte binda upp anslag som inte kommer kunna nyttjas.  

Förvaltningen ansvarar för att det ska finnas tydliga beslutsunderlag. För investeringar över 2 
mkr ska det inför beslut om anslag finnas ett beslutsunderlag framtaget som beskriver syfte, 
hur de bidrar till kommunens prioriteringar, alternativa lösningar, eventuella kopplingar och 
konsekvenser för andra verksamheter, genomförandeplan, risker samt drift- och 
investeringskalkyl.  

För investeringar över 10 mkr bör ett översiktligt underlag med grov kalkyl som i kortet 
beskriver syfte finnas redan när en investering läggs in som planerad (år 2-4 i 
planeringsprocessen). För att anslag sedan ska beviljas ska ett komplett beslutsunderlag 
finnas.  

För att säkerställa korrekta beslutsunderlag ska medel till förstudier kunna avsättas. I vissa 
typer av investeringar kan förstudien ersättas med en förberedande fas där 
genomförandefasen villkoras med ytterligare beslut.  
 

3. Beslut  

Kommunfullmäktige fattar beslut om kommande års investeringsanslag och den fyra åriga 
planen med planerade men ej beslutade investeringar. Som underlag till kommunfullmäktiges 
beslut ska det finnas ett sammanfattande underlag för investeringar per sektor/utskott och 
beslutsunderlag/projektplan för alla investeringar över 5 mkr. Mindre investeringar slås 
samman per sektor. Beslut om tilläggsanslag tas normalt i maj men kan fattas löpande under 
innevarande år.  

Kommunfullmäktige kan delegera en reserv till kommunstyrelsen för att hantera mindre behov 
eller justeringar som uppkommer under budgetåret. Storleken på reserven fastslås i Mål och 
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budget. Kommunstyrelsen kan även delegeras mandat att omfördela medel mellan 
investeringar under budgetåret.  

Beslut om ändring av beslutad investering kan fattas inom förvaltningen om det kan lösas via 
omprioritering av beviljade investeringsmedel, ändringen/avvikelsen är mindre än 10 % av 
beviljad investering och uppgår till högst 100 000 kr.  

Påbörjade men ej slutförda investeringar förs normalt över till kommande år. Ej påbörjade 
investeringar tas upp till ny prövning i samband men beslut om investeringsbudget i Mål och 
budget. 

Större investeringar (över 10 mkr) som kräver planering och framförhållning kan med fördel 
beslutas av kommunfullmäktige för kommande år. Anslag måste dock beslutas årsvis. 

 
4. Uppföljning 

Investeringar ska följas upp i samband med ordinarie ekonomisk rapportering enligt 
anvisningar för uppföljning. Uppföljningen bör inte bara fokusera på de ekonomiska delarna.  

Avvikelser från den ursprungliga kostnadsberäkningen ska analyseras löpande, och 
kommenteras med förslag till åtgärd vid negativ avvikelse. Överskott inom ett 
investeringsprojekt får inte per automatik kvittas mot underskott inom ett annat 
investeringsprojekt. Om avvikelser från beslut avseende tidplan, budgetinriktning, omfattning 
eller ekonomi uppmärksammas ska detta rapporteras senast i samband med nästkommande 
budgetuppföljning. Former för löpande avrapportering av större eller särskilt strategiska 
investeringar kan fattas i samband med beslut om investering.  

Det är viktigt att investeringar slutredovisas och erfarenheter och lärdomar dokumenteras. Alla 
större investeringar ska slutredovisas till utskott, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 
Investeringar över 10 mkr redovisas i kommunfullmäktige, över 5 mkr redovisas i 
kommunstyrelsen och över 2 mkr redovisas i ansvarigt utskott.  

Beslut om fortsatt återrapportering efter slutförd investering fattas från fall till fall. 
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Utökad borgen till Leksands Tennisklubb 

Beskrivning av ärendet 
Leksands Tennisklubb ansökte den 31 mars 2021 om utökad kommunal 
borgen för att kunna byta ut filtmattorna i tennishallen som är uttjänta.  
Klubben ansöker om en ökning av nuvarande borgensåtagande från 2014 på 
1 920 000 kronor till 2 300 000 kronor. Investeringen beräknas kosta cirka 
en miljon kronor varav klubben finansierar 300 000 kronor med egna medel 
och resterande via lån i Leksands sparbank. Av befintligt borgensåtagande 
utnyttjar klubben idag 1 633 400 kronor.  

Ekonomiavdelningens och fritidsavdelningens bedömning 
Leksands tennisklubb är en väletablerad klubb i Leksand med många aktiva 
spelare. Klubben har klarat pandemin väl och ökat resultatet under 2020.  
Leksands Tennisklubb erhåller ett årligt driftsbidrag från kommunen med 43 
000 kronor. Kommunen har tillsammans med Leksands Sparbank under år 
2017 lämnat bidrag med 1 500 000 kronor till nya utebanor. (Leksands 
kommun med 1 100 000 kronor och Leksands Sparbank med 400 000 
kronor). Kommunen har även varit med och finansierat den nya entrén till 
klubben. Med ett nytt underlag till banorna inomhus kommer klubben ha en 
mycket väl fungerande anläggning vilket kommer öka attraktiviteten 
ytterligare. 
 
Större investeringar kräver att klubben har en stabil ekonomi och klarar av 
att amortera på lånen och har marginal att klara de högre kapitalkostnader 
som lånen och ett förmodat högre ränteläge kommer innebära. Det 
preliminära resultatet för klubben år 2020 är ca 94 000 kronor. Ligger 
resultatet på samma nivå kommande år har klubben goda förutsättningar att 
klara både kapitalkostnader och amortering trots en relativt hög belåning.  
 
Banken delar bedömningen att Leksands Tennisklubb är en välskött förening 
men beviljar inget lån utan kommunal borgen. Amorteringstiden på lånet 
kommer sättas till 25 år vilket motsvarar den tekniska livslängden på det nya 
underlaget.  
 
Avdelningen föreslår att borgensåtagandet skrivs ner med det belopp som 
motsvarar de årliga avskrivningarna och amorteringen på lånet. 
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Leksands kommun 

Datum 
2021-04-27 
 

Referens 
Dnr 2021/407  

Sida 
2(2) 

Förutsättningar för kommunal borgen 
Leksands Tennisklubb lockar både gamla och unga till verksamheten och 
bidrar till att stärka Leksand som en aktiv frilufts- och fritidskommun.  
Verksamheten är icke vinstdrivande och fyller en viktig samhällsfunktion 
inom kommunen och uppfyller därmed förutsättningarna för kommunalt 
borgensåtagande. 

Förslag till beslut  
1. Bevilja Leksands Tennisklubb ett totalt borgensåtagande på 2 300 000 

kronor. Det nya borgensåtagandet ersätter kommunfullmäktiges beslut 
den 22 september 2014, § 79.  

2. Borgensåtagandet skrivs ner årligen med det belopp som motsvarar 
gjorda avskrivningar och amorteringar (ca 100 000 kronor). Första 
revidering sker den 1 januari 2023 och omfattar 18 månader.  

3. Borgensåtagandet förutsätter att verksamheten utvecklas väl och att 
ekonomiska åtaganden mot banken fullföljs och att ekonomisk 
information skickas årsvis till kommunen och till klubbens bankkontakt. 

4. Utse kommundirektör Caroline Smitmanis Smids att underteckna/ 
firmateckna borgenshandlingarna 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-27 
Ansökan om utökat kommunalt borgenslöfte 2021-03-31 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Leksands Tennisklubb 
Fritidsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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Leksand 2021-03-31	 	 	 	  
 
 
 
 
 
Leksands Kommun 
Att: Fritidschef Torkel Holst, för vidare handläggning 
 
 
 
Anhållan om ändrat borgensåtagande avseende Leksands Tennisklubb 
 
Leksands Tennisklubb bedriver mycket seriöst en populär verksamhet till glädje för alla som 
spelar, eller vill börja spela tennis. Vi kan också glatt konstatera att vi klarat oss mycket bra 
under den alltjämt rådande pandemin. Intresset för vår verksamhet har t o m ökat en del 
under det senaste året. Med över 900 personer i vårt spelarregister upplever vi att vi fyller 
en viktig plats i det fantastiska totala utbudet av sportaktiviteter som finns tillgängligt i vår 
kommun.    
 
För att säkerställa förutsättningarna för en fortsatt hög kvalitet av tennisklubbens 
verksamhet kommer vi i sommar att behöva byta ut våra gamla och slitna filtmattor som 
tjänat som spelunderlag på våra två inomhusbanor sedan 1994. 
 
Det kommer att röra sig om en investering på ca 1 Mkr. Vårt planerade finansieringsupplägg 
innebär att vi går in med 300.000 kr av egna, för ändamålet ansamlade medel, och 
resterande del i form av lån från Leksands Sparbank. 
 
Vår handläggare i ärendet på banken, Håkan Löfnäs (0247-886 43), har nyligen meddelat  
per telefon att banken gärna är med och bidrar till denna investering i form av beviljande 
av lån enligt ovan, om Leksands Kommun anpassar sitt tidigare borgensåtagande gentemot 
oss – Leksands Tennisklubb – till att motsvara den nya totala låneskulden om 2,3 Mkr.  
 
 
Historik – Borgen Leksands Tennisklubb 
 
Av ett sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige 2014-09-22 (Dnr. 2014/932) framgår 
att det dessförinnan fanns tre kommunfullmäktigebeslut på sammanlagt 2.660.000 kr och 
att dessa återkallades och ersattes med ett nytt borgensbeslut motsvarande den då aktuella 
låneskulden 1.920.500 kr. Den senast undertecknade borgensförbindelsen är daterad  
2017-03-21 och avser samma belopp, 1.920.500 kr. 
 
Sedan dess har tennisklubben amorterat ner skulden till 1,6 Mkr, varför ett nytt lån om 
700.000 kr enligt ovan skulle innebära ett behov av borgen motsvarande 2,3 Mkr.  
En höjning med 379.500 kr således, vilket vi härmed ansöker om, så att vi kan genomföra 
ovannämnda nödvändiga investering. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Styrelsen för Leksands Tennisklubb gm Ordf. Anders Olson 
 
 
 
Kontakt: tennis@leksandstennisklubb.se, ao@positivutveckling.se 
Anders Olson: 070-796 95 30 

Leksands 
Tennisklubb 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-04-28 

Referens 
Dnr 2021/563    

Verksamhetsstöd  
Lotta Arnesson, 0247-80198 
lotta.arnesson@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Mål- och resultatrapporter 2021, period 1 

Beskrivning av ärendet 
Sektorerna har tagit fram mål- och resultatrapporter för period 1. 
Rapporterna innehåller en uppföljning av politiska mål och fokusområden.  
Faktiska resultat utifrån angivna indikatorer är redovisade i rapporten. De 
flesta indikatorer mäts dock senare i år eller efter årets slut. Avvikelser som 
ses redan nu är redovisade i rapporterna.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningens ambition är att förbättra och förtydliga rapporterna till 
politiken. En nyhet i årets rapporter är att förvaltningen försöker förklara på 
ett tydligare sätt vad som görs och varför det görs.  

Förslag till beslut 
1. Lägga rapporterna till handlingarna. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Mål- och resultatrapporter för verksamhetsstöd, samhällsutveckling, sociala 
sektorn och utbildningssektorn 

Slutligt beslut skickas till 
Sektorschef verksamhetsstöd Maria Bond 
Sektorschef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Sektorschef sociala sektorn Ulrika Gärdsback 
Sektorsche utbildningssektorn Carin Fredlin 
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Leksands kommun 

Datum 
2021-04-28 
 

Referens 
Dnr 2021/563 

Sida 
2(2) 
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Mål- och resultatrapport 
verksamhetsstöd  

period 1 
Uppföljning, analys och avvikelserapportering  
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Uppföljning av politiska mål och 
fokusområden – period 1, 2021  
 
Mål- och resultatrapporten för period 1 innehåller en uppföljning av hur arbetet med politiska mål och 
fokusområden 2021 fortlöper. Där det finns faktiska resultat utifrån angivna indikatorer är de 
redovisade i rapporten. De flesta indikatorer mäts dock först senare i år eller efter årets slut.  
Avvikelser som ses redan nu är också redovisade.  
 
Inledning 
2021 är året att fortsätta göra klart det som redan påbörjats och se till att få en hållbar 
organisation. Det är viktigt med gemensamma prioriteringar mellan sektorns avdelningar så 
att resurserna nyttjas på bästa sätt, och att samordna det arbetet med det som övriga sektorer 
gör. Samtidigt befinner vi oss fortfarande i en pandemi vilket påverkar arbetet för många av sektorns 
verksamheter.  
 
En förutsättning för att kunna leverera enligt det uppdrag sektorn har är att avdelningarna så långt 
det är möjligt är rätt bemannade. Sektorn är sårbar på så sätt att flera funktioner är ensamma eller få 
i sin roll. Därför krävs det ibland helt nya konstellationer, andra prioriteringar eller att våga tänka helt 
nytt.   
 
Leksand som plats att leva, bo och verka  
 
Vad görs och varför? 
 
Verka för kompetensförsörjning som möter medarbetarnas och lokala arbetsmarknadens 
behov 
 
Genom medarbetarsamtalen stäms kompetensutvecklingsbehov av med sektorns alla medarbetare. 
Utifrån dessa och det som sker i omvärlden tas kompetensutvecklingsplaner fram för att se till att 
sektorn har rätt kompetens nu och på sikt. Internrekrytering är ett annat sätt att utveckla 
medarbetare och få dem att stanna kvar i förvaltningen.  
 
Förutom att kontinuerligt se över behoven att utbilda medarbetarna inom kost- och lokalvård har 
avdelningen även tillsatt några extra-tjänster i organisationen.  
 
Sektorn arbetar med e-tjänsteplattformen för att bland annat skapa bättre förutsättningar för 
onboarding (när en medarbetare börjar sin anställning). Tanken med detta är att det ska finnas en 
enkel och smidig väg in i organisationen. Hantering av anställningsavtal, passerkort, beställning av 
dator och telefon, obligatoriska utbildningar med mera ska nås via en gemensam ingång. Det 
underlättar för såväl chefer som nya medarbetare. 
 
För att öka kompetensen hos förvaltningens medarbetare erbjuder sektorn interna utbildningar inom 
till exempel offentlighet och sekretess, arbetsmiljö, ekonomi, rekrytering, systemförvaltning, 
kommunikation, medarbetareutbildning och introduktionsutbildning.  
 
Flera avdelningar har nätverk med andra kommuner som ett sätt att utbyta kunskap och erfarenhet 
med varandra. Även samarbeten sker där behov finns att dela kompetenser med varandra.  
 
Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla 
kommunens service och tillgänglighet 
 
För att underlätta för medborgarna håller sektorn på att utveckla e-tjänsteplattformen.  
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Det innebär att skapa e-tjänster som bland annat gör det enklare för medborgarna att komma i 
kontakt med eller ansöka om saker hos kommunen. Det innebär också enklare och minskad 
handläggning hos förvaltningens medarbetare.  
 
Det pågår även ett ständigt utvecklingsarbete med kommunens webbplats och olika konton i sociala 
medier. Sektorn lämnar också ut offentliga handlingar, publicerar protokoll på hemsidan och arbetar 
med e-arkiv.  
 
Miljö i samhället  
 
Vad görs och varför? 
 
Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet 
 
Sektorn arbetar i möjligaste mån digitalt istället för att skriva ut på papper.  
 
I upphandlingar av hårdvaror ställs det krav på lågt miljöavtryck. Särskilda krav ställs också vid 
upphandling av kem och förbrukningsmaterial. Pågående livsmedeslupphandling görs utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv.  
 
IT-avdelningen återvinner hårdvaror och arbetar med strömsparläge på datorer. 
 
Kostenheten deltar i styrgrupp kring matsvinn i Dalarna och upplever att det är värdefullt att utbyta 
kompetenser och erfarenheter med andra kommuner kring matsvinn. Lokalvårdsenheten deltar i 
projekt för bättre sopsortering i kommunen.  
 
Resultat 
 

Indikatorer Resultat 
mars 2021 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Målnivå Målnivå Målnivå 

19,4% 18 % 21 % 25 % 
(övre 

kvartilen) 

50 %  25 % 
(lägsta 

kvartilen) 

Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, 
andel % 

19,4% 18 % 21 % >30% 25-30% <25% 

Matsvinn Gästishallen, gram 
per portion 

29,6 g 32,5g Ingen 
mätning 

<35 g 35-70 g >70 g 

 
 Andelen ekologiska livsmedel första kvartalet 2021 är 19,4% och det är lite högre än 2020 då 

andelen var 18%. Det går åt rätt håll och den pågående livsmedelsupphandlingen som görs ur ett 
hållbarhetsperspektiv kommer förmodligen att förbättra resultatet med tanke på att flera 
ekologiska livsmedel upphandlas.  

 Matsvinnet har minskat med ca 3 g första kvartalet 2021 jämfört med 2020. Kostenheten kommer 
arbeta för att medvetandegöra och synliggöra matsvinnet främst för elever och pedagoger. 
Kostenheten behöver även verka för ett sektorsövergripande samarbete för att ytterligare sänka 
matsvinnet. Det finns även stor kompetens och erfarenhet i matsvinnsgruppen i Dalarna, vilket 
kan vara en stor hjälp framåt.  
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Digitalisering  
 
Vad görs och varför? 
 
Sektorn ansvarar för det e-kontor som satts upp för förvaltningens arbete med e-tjänster. Ett 
samarbete sker även med regionens övriga kommuner som är med i e-Dala.  
 
Inom sektorn så arbetas det med följande digitaliseringsinsatser: 
 Onboarding (när en medarbetare börjar sin anställning) 
 Betallösning e-handel 
 Ny webb till Leksandsbostäder 
 KIA (incidentrapporteringssystem arbetsskador) 
 Städwebb 
 Kostwebb förskola 
 Digital justering protokoll 
 Fortsatta leveranser till e-arkivet 
 Säkra meddelanden 
 
Arbetsmiljö  
 
Vad görs och varför? 
 
De chefer som har medarbetare som jobbar på distans har dialog om upplevelsen av distansarbete 
och stämmer av åtgärder för att underlätta. En avdelning har till exempel köpt in ståbord i papp som 
testas i hemmen. Cheferna har täta avstämningar med medarbetarna och hjälper till att prioritera 
arbetsuppgifter.  
 
Kost- och lokalvård har genomfört skyddsronder och håller på att ta fram handlingsplaner. 
 
En ny brandrutin har tagits fram för kommunhuset och Gräfningshuset för att medarbetarna ska 
känna sig trygga när de är på arbetsplatsen.  
 
Ett av sektorns mål är att förbättra arbetsmiljön för chefer och medarbetare. En av förändringarna 
som planeras är att bredda kundtjänstens uppdrag för att öka stödet till chefer. Det är ett arbete som 
tyvärr får stå tillbaka just nu på grund av att flera funktioner fortfarande arbetar med pandemin, att 
många av sektorns chefer är slitna efter stor arbetsbelastning under lång tid, flera vakanser och 
sjukfrånvaro. Det upplevs också tidskrävande och utmanande att leda på distans, speciellt gällande 
det utvecklingsarbete som ska ske.  
 
Det pågår trots allt en ständig utveckling av arbetsuppgifter som på ett eller annat sätt upplevs som 
krångliga och tidskrävande av förvaltningens chefer. En sådan är till exempel handläggningen av 
politiska ärenden. Administrativ service har därför tagit fram en ny rutin för tjänsteutlåtanden för att 
underlätta för handläggare och chefer. En annan är rapportering av incidenter där ett digitalt 
incidentrapporteringssystem för arbetsskador kommer att införas i slutet av maj för att underlätta för 
chefer och administratörer. 
 
Resultat 
 
Sjukfrånvaro 

Indikatorer Resultat 
mars 
2021 

Resultat 
mars 
2020 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Målnivå Målnivå Målnivå 

Andel sjukfrånvaro i 
Verksamhetsstöd, totalt 

9,34 9,13 
4,78 lång 
4,35 kort 

7,47 
2,63 lång 
4,84 kort 

8,1 <6% 6-8% >8% 
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 Sjukfrånvaron är 9,34% jämfört med 9,13% i mars 2020. Att sjukfrånvaron är hög kan till viss del 
bero på att man ska stanna hemma vid minsta symptom. Å andra sidan kan de som jobbar på 
distans jobba även fast de har symptom. Under pandemin är det många medarbetare som har 
jobbat jättemycket och det har slitit väldigt hårt. I några fall har det inneburit långtids-
sjukskrivningar.  
 

Medarbetarengagemang Verksamhetsstöd 
Skala 1-5 2017 2018 2019 2020 2021 
Motivation  4,36 4,29 4,04 4,04 4,15 

Ledarskap  4,54 4,48 4,30 4,28 4,26 

Styrning  4,55 4,46 4,34 4,30 4,19 

 
 Sektorns resultat för motivation, styrning och ledning ser fortsatt bra ut. Det är gröna resultat för 

femte året i rad.  
 

Arbetsmiljö Verksamhetsstöd 
Skala 1-4 2018 2019 2020 2021 
Arbetsglädje  3,40 3,12 3,27 3,17 

Återhämtning  3,20 3,04 3,06 3,11 

Hinner med  3,16 2,95 3,07 3,17 

Energi kvar  2,88 2,75 2,81 2,92 

Balans 3,31 3,11 3,19 3,22 

Nöjdhet 3,49 3,25 3,27 3,23 

 
 Arbetsglädjen och nöjdheten har sjunkit lite jämfört med 2020. Återhämtning, hinna med, energi 

kvar och balans har lite bättre resultat än 2020. Resultaten skiljer sig en hel del mellan olika 
avdelningar.  

 En grupp som har oroväckande låga resultat är sektorns avdelningschefer. Där är många av 
resultaten på röd nivå. En del av förklaringarna till detta är att de har jobbat hårt under en lång 
period och är väldigt slitna, de har fått täcka upp för vakanser och pandemin har inneburit ökad 
arbetsbelastning. Det är tufft och tidskrävande att leda på distans. Verksamhetsstöd är också den 
sektor som ska stötta upp andra chefer i övriga sektorer, vilket gör det ännu viktigare att det finns 
ork och energi kvar.  
 

 
Nya arbetssätt 
 
Vad görs och varför? 
 
Sektorn ser ständigt över hur vi kan nyttja de resurser vi har på bästa sätt. Vi vet till exempel att vi 
har en oerhört effektiv lönehantering och att vi har ett lägre antal ekonomer, HR-handläggare och 
kommunikatörer per medarbetare än många jämförbara kommuner. För att inte bli för sårbara när 
någon slutar sin anställning eller blir sjukskriven behöver vi hitta nya arbetssätt och 
samverkansformer.  
 
I årets medarbetarenkät har det ställts frågor om för- och nackdelar med distansarbete. Sektorn 
kommer att analysera resultatet för att dra erfarenheter från pandemin och hitta nya sätt att arbeta 
på.   
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Avdelningarna håller också på att kartlägga arbetsuppgifter för att se om det är saker som görs i 
onödan och om det går att jobba på ett smartare sätt.  
 
  
Avvikelser 
 
 Cheferna är slitna och hinner inte med sina arbetsuppgifter. Hanteringen av pandemi har tagit 

hårt på cheferna och pågått i över ett år nu. Även den senaste händelsen med anledning av 
vaccinationsutredningen inom sociala sektorn drabbar redan hårt belastade avdelningschefer inom 
sektorn.  
 

 Vakanser och sjukfrånvaro innebär att medarbetare och chefer får täcka upp och det sliter hårt i 
längden. Det innebär också en risk att ens egna arbetsuppgifter blir eftersatta. 
 

 Det tar längre tid och mer energi att rekrytera och introducera nya medarbetare på distans.  
 

 Sektorns mål i år är bland annat att förbättra arbetsmiljön för chefer och medarbetare samt att 
bredda kundtjänstens uppdrag för att öka till stödet till chefer. Just nu har sektorn svårt att hinna 
med detta eftersom den har fullt upp att hantera arbetsmiljön i den egna sektorn och framförallt 
chefernas arbetsmiljö.  
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Uppföljning av politiska mål och 
fokusområden – period 1, 2021  
 
Mål- och resultatrapporten för period 1 innehåller en uppföljning av de åtgärder som vidtagits utifrån 2020 års 
resultat och analys, och en beskrivning och analys av årets arbete utifrån 2021 års politiska mål och 
fokusområden. Där det finns faktiska resultat utifrån angivna indikatorer är de redovisade i rapporten. De flesta 
indikatorer mäts dock först senare i år eller efter årets slut.  Avvikelser som ses redan nu är också redovisade.  
 
Leksand som plats att leva, bo och verka  
 
Mål 2 – Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och social hälsa 
samt motverka missbruk och utanförskap.  
 
Vad görs och varför? 
På de särskilda boende finns idag ett tydligt arbetssätt och en stor medvetenhet om måltiderna och den fysiska 
aktivitetens betydelse för äldre för att främja ett friskt, hälsosamt och värdigt åldrande. Effekten av att erbjuda 
de äldre fler måltider, jämnt fördelat under dygnet samt motverka stillasittande innebär idag att de äldre har 
blivit piggare och starkare och risk för undernäring, fall och trycksår har minskat påtagligt. Verksamheterna 
erbjuder ett rikt utbud av sociala aktiviteter och social gemenskap för att uppmuntra trivsamma 
måltider/mellanmål och fysisk aktivitet.  
En grupp undersköterskor är utsedda för att planera och genomföra sociala aktiviteter utifrån de äldres 
önskemål.  
Enheterna jobbar med att förbättra strukturplaneringen för att främja aktiviteter samt att BPSD åtgärder skall 
vara inkluderade. Syfte och mål med BPSD-registret är att genom multiprofessionella vårdåtgärder 
minska beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) och därigenom minska lidandet och öka livskvaliteten 
för personen med demenssjukdom. 

Många aktiviteter för de boende har ställts in pga. pandemin men de små aktiviteterna på avdelningarna har 
ökat och är anpassade efter det rådande läget. Planer finns att göra mer uteaktiviteter under våren och 
sommaren. 

Hälso- och sjukvårdsenheten ser över tidiga insatser till personer med demenssjukdom där de tittar både på 
miljöanpassningar och fysisk aktivitet genom systematisk kontakt med fysioterapeut och arbetsterapeut 
 
Stöd finns till anhöriga med närstående som har drabbats av demens, stroke eller annan sjukdom utförs av 
hemtjänsten i form av avlastning i hemmet för att öka tryggheten.  

Korttidsvistelse beviljas när Leksandsbon inte kan återgå till hemmet efter en sjukhusvistelse eller om den 
vistas i sitt hem och har behov av mer vård och omsorgsinsatser som inte kan tillgodoses i hemmet, eller 
känner sig otrygg. 
 
Alla verksamheter inom öppenvården arbetar aktivt för att skapa en öppen och välkomnande verksamhet med 
låg tröskel. Detta görs genom öppet intag, annonsering och erbjudande om råd, stöd, utbildningar och att de 
har enkla vägar att kontakta och söka stöd hos verksamheterna. Utveckling kring samverkan mellan IFO och 
Haga missbruk har arbetats fram och implementeras nu i arbetsgruppen. 
 
IFO arbetar med samverkan i området missbruk som oftast kombineras med psykiskohälsa, samverkan sker i 
forma av beroendemottagningen, därutöver representanter från vår egen organisation, öppenvårds psykiatri 
och vårdcentralen medverkar.  Syftet är att underlätta för de som har störst behov av samordnade insatser att 
få det på ett enkelt sätt. Vidare arbetar enheten med att utveckla samverkan mellan myndighetsutövning och 
öppenvård för att säkerställa att de som har behov av våra insatser får den hjälp de behöver och att insatserna 
håller god kvalitet. Ökad samverkan mellan handläggargrupperna för att underlätta kontakten med kommunen 
för personer med psykisk ohälsa. 
Hela Individ och familjeomsorgen samt öppenvårdens verksamheter genomlysts för år 2020 för att se om 
verksamheten kan utvecklas.  
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Inga resultat finns ännu för de indikatorer som finns till mål 2 gällande placeringar och köp av verksamhet för 
vuxna missbrukare.  
 
Mål 5 – Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, hälsofrämjande och hållbar omsorg 
med inflytande över sin livssituation. 
 
Vad görs och varför? 
Individuell genomförandeplan upprättas tillsammans med den äldre i samband med inflyttningen till boendet 
eller insatser i hemmet. Målsättningen är att den äldre ska ges möjlighet att påverka hur hjälpen ska utformas 
utifrån beviljade hjälpinsatser. Den äldre avgör själv om han/hon önskar att en anhörig/viktig relation ska delta 
i planeringen och vilken information som ska delas. I samband med inflytt eller insats så utses även en 
näransvarig undersköterska till den äldre. Näransvarig ska tillsammans med den äldre vara den 
sammanhållande länken i omvårdnad och social omsorg, samt ha ett planerings- och samordningsansvar. Att 
vara näransvarig innebär att bygga upp ett förtroende och skapa goda relationer med den enskilde, samt de 
viktiga relationer han/hon har omkring sig. Det är en viktig uppgift som kräver lyhördhet och eftertanke. 
 
Första kundbesök genomförs av enhetschef och näransvarig hemma hos ny kund inom 14 dagar. Syftet är att 
kunden ska känna sig välkommen och delaktig. En riskanalys görs av enhetschefen och näransvarig får att få en 
bild av miljön hos kund samt om insatsen stämmer överens med behovet.  

Näransvariga får en allt större roll. Näransvariga ska ha god kontakt med kund och deras anhöriga samt ha 
ansvar för bland annat inköp och dusch hos kund. Medarbetare arbetar parvis och har gemensamt ansvar för 3-
6 kunder. Kontinuitet är viktigt för kund. Vi strävar efter att så få medarbetare som möjligt utför insatserna hos 
kunden.   

Alla kunder som får trygghetslarm får besök av rehabiliteringspersonal för att göra en riskbedömning i hemmet. 

Handläggarna inom sektorn arbetar aktivt med att stödja de äldre och de med funktionsnedsättning att vara 
delaktiga i beslut och att de får välja utförare av sina hemtjänstbeslut. Handläggarna arbetar med arbetssätten 
BBIC och IBIC i sina utredningar och då är kund och klient mer delaktiga i sina utredningar.  I missbruks ärenden 
arbetar man med ASI som visar sju livsområden och där den enskilde själv får skatta sina hjälpbehov som stöd i 
besluten som fattas. Arbetsgrupperna jobbar aktiv med att följa upp ärenden för att se om behoven har 
förändrats för att följa kund/klients behov.  

Genom anhörigstöd erbjuda stöd och avlastning för att främja och stötta det arbete som dagligen utförs av 
anhöriga i hemmet. Samverka och stötta annan verksamhet inom området. 
 
Inga resultat finns för mål fem de gällande helhetsbedömning inom äldreomsorgen. Inget resultat kommer att 
finnas för 2021 då Socialstyrelsen inte hunnit upphandla någon som sköter den nationella 
brukarundersökningen och undersökningen kommer först att skickas ut i oktober/november månad och ett 
resultat finns först i maj 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mål 6 – Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarnas och den lokala 
arbetsmarknadens behov.  
 
Vad görs och varför? 
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Verksamheterna tar alltid emot elever från undersköterskeutbildningen och socionomstudenter flera gånger 
per år. Många av dessa elever har blivit viktiga timvikarier under helger och sommarsemestrar och så 
småningom har flera valt att efter sin utbildning söka vikariat eller tjänster inom verksamheten. Studenter är 
ett fantastiskt sätt att inskola framtida vikarier enheterna har fått väldigt kompetenta semestervikarier på 
detta sätt. Medarbetarna utvecklas samtidigt då de måste vara uppdaterade på senaste rönen, studenterna 
uppdaterar medarbetarna.  

Idag har enheterna också ett nära samarbete med Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen för att 
erbjuda praktikplatser och/eller extratjänster till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden med för att de 
ska få möjlighet att prova omvårdnadsarbete inom äldreomsorgen under en längre tid. 

Undersköterskeutbildning är på gång för tillsvidareanställd personal (samt eventuellt långtidsvikarier) föreslås 
genomföras i ett samarbete mellan Vuxenutbildningen och Leksands kommun. (arbete 50 %, studier 50 % samt 
lön 100 %). Kvaliteten på hemtjänstens insatser höjs, då fler anställda höjer sin utbildningsnivå.  

Nära vård under 2020 har fallit väl ut och planeras fortsätta under 2021. Sex undersköterskor har praktiserat 
fyra veckor med sjuksköterskor i hemsjukvården. De har bland annat tagit blodprover och covidprover, har fått 
gjort enklare omläggningar under överinseende samt övriga sjukvårdande sysslor med avsikt att vara 
sjuksköterskorna behjälpliga med liknande uppgifter i framtiden. Arbetet stärker därmed hemtjänstens 
undersköterskor i sin yrkesroll. 

Tillgång till specialistsjuksköterskor är en viktig faktor för att möta kompetensbehovet inom framtidens 
sjukvård. En sjuksköterska har under januari precis avslutat sin vidareutbildning till distriktssköterska. En annan 
sjuksköterska har en pågående vidareutbildning inom äldrevård.  

Genom tydliga mål och förväntningar arbetar verksamheterna i i det dagliga arbetet med att få befintlig 
personal att stanna kvar samt att sprida ryktet om en god arbetsplats vidare till andra. Sektorn ska fortsätta att 
genomlysa vilket kompetensbehov som föreligger i verksamheten.  

Enheterna arbetar med arbetsmiljöarbete och värdegrundsarbete tillsammans med personalen för att öka 
välbefinnande för medarbetarna och därigenom bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare. 

 

Mål 10 – Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och för gynnande av 
kommunala/regionala samarbeten.   
 
Vad görs och varför? 
Hälso- och sjukvården har under perioden haft ett utbyte med Regionens specialiserade palliativa team. En 
sjuksköterska från oss har arbetat på teamet under tre månader. Det har genererat mycket kunskap tillbaka till 
verksamheten och detta gör att verksamheten kan arbeta vidare med stärkt kunskap i den palliativa vården och 
omvårdnaden.  

Från januari startat upp ett samarbete med Rättvik där de köper tid från vår demenssköterska. Det ger båda 
kommunerna ett starkare arbete med vården och rutiner och arbetssätt kring BPSD och demenssjukdom.  

Sektorn har från senhösten ett samarbete med Rättvik och Gagnef där kommunerna delar på en MAR, 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering. Det stärker vårt arbete med frågor som rör hjälpmedel och 
rehabilitering. Verksamheten har under pandemin utvecklat ett bra samarbete med vårdcentralen. Detta ses 
som en bra början när omställningen till den nära vården tar fart.  

Ett utvecklingsarbete pågår gällande utveckling av samverkan mellan grannkommunerna kring våld i nära 
relationer och andra öppenvårdsinsatsen. 
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En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav ska genomföras från 2021. En 
överenskommelse finns mellan staten och Sveriges regioner och kommuner. Kommunerna ska utveckla nära 
vård med fokus på samverkan med primärvården, ge goda förutsättningar för vårdens medarbetare och 
vidareutbilda sjuksköterskor. 

 
Digitalisering  
 
Inledning 
Den digitala utvecklingen är en möjlighet på många sätt. Det finns nu en e-tjänsteplattform på plats genom ett 
länsgemensamt projekt. Ett av de första e-tjänsterna som lanseras är en automatiserad handläggning av 
skolskjuts. Under året ska fokus ligga på produktion av e-tjänster som effektiviserar handläggningen och 
minskar administration i både det interna och externa arbetet. Effekten som önskas är nöjdare medborgare i 
och med att ärenden hanteras snabbare och med ökad insyn samtidigt som medarbetarna påverkas genom en 
förbättrad arbetsmiljö. Ett av målen för året är en helt digital skolstart höstterminen 2021.   
 
Vad görs och varför? 
En dialog med IT avdelningen har inletts inom området introduktion då sektorn ser att inom äldreomsorgen 
stora möjligheter att digitalisera delar av introduktionen av nya medarbetare. 

Digital inrapportering ska ske till Försäkringskassan. Personlig assistans ska in i lifecare och IBIC efter 
grundutbildning i verksamhetssystemet. 
Verksamheten har sedan flera år digitala signeringslistor för läkemedel. Det är en funktion som hela tiden 
utvecklas. För att ytterligare stärka patientsäkerheten och öka den digitala kompetensen hos omsorgspersonal 
fortsätter verksamheten att arbeta med digitala mätvärden som blodtryck, blodsocker, vikt mm. Det minskar 
administrationen för både sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Det ger verksamheten mätvärden och 
snabbare man kan sätta in åtgärder därefter.  
Verksamheten håller på att införa digitala läkemedelsskåp i hemsjukvården.  

Inköp av bladderscan och saturationsmätare har gjort verksamheten mer mobil.  

Hemtjänsten har introducerat LMO, LifeCare Mobile Omsorg. Ett system som är kopplat till verksamhetssystem 
LifeCare. Dokumentation direkt i systemet sker i mobilen. Stämplingar och anteckningar och 
genomförandeplaner läggs in i mobilen. Det förenklar för personalen, de har all information om kunden och 
dess omvårdnad lättillgängligt. 

Möten med kollegor och SIP (samverkad, individuell planering) med kunder sker ofta via digitala mötesforum 
som Teams.  Det underlättar för enhetschefer, gruppledare, kunden och för medarbetare, som kan spara tid 
genom att delta i digitala möten på arbetsplatsen. 

 
 
Arbetsmiljö  
 
Inledning 
Under flera år har vi sett att sjukfrånvaron är relativt hög inom vissa verksamheter. Många medarbetare och 
chefer upplever att det är svårt att upprätthålla energin, få balans i tillvaron och att hitta stunder för 
återhämtning. Den fysiska arbetsmiljön är inte tillfredsställande i alla verksamheter. Flera chefer har allt för 
många medarbetare. Många medarbetare är specialister och ensamma i sina roller.   
 
Pandemin har gett oss nya sätt att arbeta på och hemarbete är något vi behöver analysera både de negativa 
och positiva effekterna av.   
 
Under 2021 bör en djupare analys göras av samtliga områden som ska förbättras gällande arbetsmiljön för att 
veta vilka satsningar vi ska göra framöver.   
 
 
Vad görs och varför? 
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Att arbete med värdegrunden ger en bättre arbetsmiljö för hela verksamheten. Enhetscheferna har jobbat med 
värdegrunden i sin grupp. Det ökar förhoppningsvis tilliten och arbetsglädjen. Delegerade uppgifter från ssk ger 
en ökad arbetsglädje och stolthet. 

För att behålla de legitimerade i verksamheten behöver sektorn hitta en lärande organisation, en organisation 
där man har möjlighet till karriärvägar och att utvecklas. Det höjer motivationen, ger högre arbetsglädje och 
bättre arbetsmiljö. Det är hela tiden en utmaning att hålla detta vid liv.  

För att undvika stress och utmattning ska näransvaret utvecklas. Det för med sig att medarbetarnas 
arbetsområde fokuseras kring ett fåtal kunder. Näransvariga har ett större ansvar för ”sina” kunder, 
kontinuiteten bibehålls.  

Schema planeras under året läggas om till verksamhetsanpassat schema. Medarbetaren blir delaktig i 
schemaläggningen. Grunden läggs efter verksamhetens behov, sedan lägger medarbetarna in sitt schema i 
samverkan med kollegorna. Kan man påverka sin egen arbetstid, minskar stress och vantrivsel hos 
medarbetarna.   

Verksamheterna fortsätter arbetet med att skapa en god arbetsmiljö där de följer upp kort och lång frånvaro, 
följer sjukrutinen, håller samtal vid upprepad korttidsfrånvaro samt göra rehabiliteringsplaner vid behov. De 
arbetar vidare med att göra medarbetarna delaktiga i verksamheten, ha en tydlig kommunikation samt tydliga 
mål. Verksamheterna arbetar med ärendetyngdsmätning för att säkerställa korrekt personaltäthet.  

Genom tydliga mål och förväntningar arbetar de i det dagliga arbetet med att få befintlig personal att stanna 
kvar samt att sprida ryktet om en god arbetsplats vidare till andra.  

 
Faktiska resultat 
Sjukfrånvaro jan-mars 2021 

 
 
Sjukfrånvaron i sektorn ligger ackumulerat på 3,83 procent för den korta frånvaron och för den långa 7,45 
procent. Totalt för kort och lång 11,28 procent. Den korta frånvaron är lägre än normalt för sektorn vilket tyder 
på att färre är sjuka på grund av pandemin. Den långa frånvaro är däremot något högre än tidigare. 
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Hållbart medarbetarengagemang (HME) i procent 
 
Motivation 2020 2021 
Jag ser fram emot att gå till jobbet 73 79 
Jag upplever att mitt arbete känns meningsfullt 86 91 
Jag lär nytt och utvecklas på mitt arbete 63 76 
Medel  74 82 

    
Styrning  2020 2021 
Jag är insatt i min arbetsplats mål 86 92 
Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 64 76 
Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 90 92 
Medel  80 87 

    
Ledarskap 2020 2021 
Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 66 76 
Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 76 84 
Min närmaste chef ger förutsättningar för att ta ansvar i mitt arbete 72 81 
Medel  71 80 

 
 
Arbetsmiljö 
Arbetsmiljö 2020 2021 
Jag känner arbetsglädje 78 86 
Jag har möjlighet till återhämtning under arbetspasset genom raster och pausar 70 73 
Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom min arbetstid 71 73 
Jag har energi kvar för att göra andra saker efter arbetspasset slut 56 64 
Jag har balans mellan arbetssituation och privatliv 76 79 
Helhetsbedömning 78 86 
   
   

Alla resultat både motivation, styrning, ledarskap (HME) samt resultaten för arbetsmiljö har förbättrat mellan 
åren. Nyckeltalen i indikatorerna gäller att få fram ett index, indexresultatet erhålls när resultaten skickats in till 
Kolada. Resultaten ovan gäller i procent. 
 
Fler känner arbetsglädje, hinner återhämta sig, har energi kvar efter arbetspassets slut, hinner med sina 
arbetsuppgifter och helhetsbedömningen har med 8 procent enheter. 
 
Flera enheter har dock fått ett bättre resultat men en anledning att resultatet är mycket bättre för sektorn 
totalt är att individ- och familjeomsorgen som drog ner resultatet 2019 har fått ett bra resultat.  

 
 
 
 
 
 
 
LSS  
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Inledning 
LSS-verksamheten består av gruppboenden, daglig verksamhet, personlig assistans, korttidsvistelse, 
korttidstillsyn, kontaktpersoner, ledsagar- och avlösarservice. Många av brukarna som har insatser har hög 
medelålder.  
Under 2021 ska extra fokus läggas på LSS-verksamheten för att skapa en ökad och bredare förståelse för hur vi 
jobbar idag och hur framtiden ser ut. Detta för att lägga grunden för en framtida målbild där vi har en 
verksamhet som passar fler brukare utefter varje enskilds intresse och förutsättningar.   
 
Mål 5 – Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, hälsofrämjande och hållbar omsorg 
med inflytande över sin livssituation. 
 
Vad görs och varför? 
Verksamheten arbeta för att utveckla daglig verksamhet med en ny verksamhet. Öka antalet boendeplatser för 
LSS målgrupp.  

Sektorn ska öka kompetens och inriktade utbildningar för LSS personal för att kunna möta upp brukarbehovet. 
LSS verksamheten ska förbättra kontinuitet, minimera antalet personal som brukaren möter.  
 
Utveckla samverkan som exempel mellan LSS verksamheter och öppenvården. Mer psykiska och hälsosamma 
aktiviteter för våra brukare. 
 
På gruppboenden finns boenderåd och veckoplanering för att brukarna ska kunna påverka sina egna 
aktiviteter. 
 
En pedagog kommer att anställas på konstverkstaden inom daglig verksamhet, kombinationen undersköterskor 
och pedagoger blir en bra mix för att utveckla den dagliga verksamheten framåt. Den dagliga verksamheten 
arbetar också med lågeffektivt bemötande. 
  

42



 

 
 

 
 

Mål- och resultatrapport 
Utbildningssektorn, 
period 1  
Uppföljning, analys och avvikelserapportering  
 
 
 
  

43



2 

Uppföljning av politiska mål och fokusområ-
den – period 1, 2021  
Mål- och resultatrapporten för period 1 innehåller en uppföljning av de åtgärder som vidtagits utifrån 
2020 års resultat och analys, och en beskrivning och analys av årets arbete utifrån 2021 års politiska 
mål och fokusområden. Där det finns faktiska resultat utifrån angivna indikatorer är de redovisade i 
rapporten. De flesta indikatorer mäts dock först senare i år eller efter årets slut.  Avvikelser som ses 
redan nu är också redovisade.  

Leksand som plats att leva, bo och verka  
Under 2021 ska en ny vision tas fram för att ge oss riktning framåt. Det är viktigt att fortsätta bostads-
byggandet och infrastrukturutvecklingen. Vi är en kommun i topp vad gäller kultur, sport och friluftsliv 
och den positionen ska upprätthållas där så är möjligt.   
Vad görs och varför? 
Gällande ökat välmående och trygghet har utbildningssektorn som fokusområde att främja psykiskt 
välmående hos våra barn och unga.  
Inom grund- och gymnasieskolan har man satsat på fältassistenter som ska vara en brygga mellan 
skolan och fritiden. De har tät kontakt med föreningar, familjer och skolorna. De skapar en relation till 
barn och unga och finns med även på fritiden som en trygg vuxen.  
Förra året anordnades föräldravandringar under Valborg och skolavslutningarna tillsammans med kyr-
kan och socialtjänsten. Dessa vandringar var uppskattade av både vuxna och ungdomar. Inom ung-
domshälsan har de regelbundna mötena fortsatt ägt rum trots att det skett digitalt. Ett nära samarbete 
med ungdomsmottagningen har fortsatt. 

Rörande utbildningssektorns arbete för att bidra till kompetensförsörjningen. En utredning presentera-
des nyligen kring möjligheterna att utöka samarbetet i den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 
Leksand-Rättvik till att även innefatta respektive kommuns AME- och integrationsverksamheter. En så-
dan förändring bedöms bidra till att verka för en kompetensförsörjning till den lokala arbetsmarkandes 
behov. I Leksand utvecklas samarbetet mellan enheten för Arbete och stöd och vuxenutbildningen efter 
flytten till gemensamma lokaler. Skola-Arbetslivsgruppen har beslutat om ett nytt praktikverktyg som 
ska hjälpa vid organisering av prao, APL, praktik etc. Extra medel har kommit för att fler ska få feriejobb 
och ett intensivt arbete pågår för att hela förvaltningen ska erbjuda denna typ av arbete.  
I fråga om att upprätthålla vår position som kulturkommun. 
Kulturskolan har trots svårigheter med att kunna göra framträdanden och bedriva fysisk undervisning 
hittat andra digitala vägar för sin verksamhet. Den oro som funnits kring att tappa elever pga. pandemin 
har inte besannats sett till hur läget i antalet inskrivna elever ser ut. Planeringsarbete pågår inför höstens 
musikal. En förutsättning för kulturskolans framtida verksamhet är att de får tillgång till SVEA-salen. 
Faktiska resultat - Se nyckeltal, i slutet, AME in- och utskrivning samt kulturskolans beläggning. 
Mål 2 – Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och social hälsa 
samt motverka missbruk och utanförskap.  
Mål 6 – Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarnas och den lokala arbetsmark-
nadens behov.  
Mål 7 – Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets främsta sport- 
och friluftskommuner – med fokus på barn och unga.   
Mål 8 – Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla kommu-
nens service och tillgänglighet.  
Digitalisering  
Inledning 
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Den digitala utvecklingen är en möjlighet på många sätt. Det finns nu en e-tjänsteplattform på plats 
genom ett länsgemensamt projekt. En av de första e-tjänsterna som lanseras är en automatiserad 
handläggning av skolskjuts. Under året ska fokus ligga på produktion av e-tjänster som effektiviserar 
handläggningen och minskar administration i både det interna och externa arbetet. Effekten som önskas 
är nöjdare medborgare i och med att ärenden hanteras snabbare och med ökad insyn samtidigt som 
medarbetarna påverkas genom en förbättrad arbetsmiljö. Ett av målen för året är en helt digital skolstart 
höstterminen 2021.   
 
Vad görs och varför? 
Utbildningssektorn har tagit fasta på 
målet att under året kunna presentera 
en helt digital skolstart höstterminen 
2021. Av denna anledning har stora re-
surser avsatts för att producera e-
tjänster, se organisationsbild. 
E-tjänsten för automatiserad skolskjuts 
har fungerat som ett pilotprojekt som 
gjort att nödvändig IT-miljö för e-tjäns-
ter har satts upp. Skolskjuts-e-tjänsten 
har också varit mycket lyckad med en 
effekt på 93%, dvs. den absoluta ma-
joriteten av skolskjutsberättigade har 
kunnat söka och beviljats skolskjuts via 
e-tjänsten. 
Sektorn har skapat ett lokalt e-kontor 
bestående av systemadministratör och 
digitaliseringsledaren. För respektive 
större avdelning har en 20-procentig 
resurs avsatts. Det lokala e-kontoret tar sig an sektorprioriterade e-tjänster samt bistår de mindre av-
delningarna som inte kan avsätta egen resurs. Gällande avdelningsresurserna ska de skapa sådana e-
tjänster som inte blir prioriterade av sektorn (prioritering sker inom CLG) men som ändå bedöms viktiga 
för respektive avdelning. 
I dagsläget är e-tjänst för anmälan och köhantering inom förskolan klar. E-tjänsten ska gå in i en testfas. 
Likaså gäller e-tjänst kring inkomstanmälan till förskola/fritidshem. E-tjänst för val av skola har kommit 
långt och kommer med största sannolikhet bli klar under våren. Parallellt med detta arbete görs flera 
andra tjänster t.ex. ansökan om feriejobb för AME och hantering för utlämning av datorer på gymnasiet. 
 
Faktiska resultat 
Skolskjuts-e-tjänst på plats, 93% effekt. Automatiseringen har lett till att skolskjutshandläggaren tids-
mässigt har frigjorts mer och har därför efterfrågat ytterligare uppgifter att sköta. 
Ett antal e-tjänster är långt komna i utvecklingen. 
Mål 8 – Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla kommu-
nens service och tillgänglighet.  
 
 
 
 
Arbetsmiljö  

Inledning 
Under flera år har vi sett att sjukfrånvaron är relativt hög inom vissa verksamheter. Många medarbetare 
och chefer upplever att det är svårt att upprätthålla energin, få balans i tillvaron och att hitta stunder 
för återhämtning. Den fysiska arbetsmiljön är inte tillfredsställande i alla verksamheter. Flera chefer har 
allt för många medarbetare. Många medarbetare är specialister och ensamma i sina roller.   
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Pandemin har gett oss nya sätt att arbeta på och hemarbete är något vi behöver analysera både de 
negativa och positiva effekterna av.   
Under 2021 bör en djupare analys göras av samtliga områden som ska förbättras gällande arbetsmiljön 
för att veta vilka satsningar vi ska göra framöver.   
 
Vad görs och varför? 
Sektorn har under våren kunnat fastställa en handlingsplan utifrån HÖK18 med lärarfacken. En viktig 
del av handlingsplanen är se över lönebildning, arbetsmiljö, arbetsorganisation och arbetstid. Samtliga 
dessa punkter går in i varandra och påverkar medarbetarnas arbetssituation. 
 Sektorn arbetar systematiskt vidare med rutiner för OSA-kollen och arbetsmiljöplanerna. Sektorn följer 
också årshjulet för arbetsmiljöarbetet. 
 
Faktiska resultat 
Sjukfrånvaron första kvartalet 2021 behöver tolkas med försiktighet. I och med att vi befinner oss mitt 
i en pandemi, med alla de rekommendationer som finns, är det vanskligt att jämföra siffrorna med 
tidigare år. För kommunen som helhet är sjukfrånvaron 5,56% på kort, 3,84% på lång och 9,40% på 
totalen. Det vi kan se är att utbildningssektorn har lägre sjukskrivning än kommunen som helhet samt 
lägst av samtliga sektorer. 
  

Kort Lång Total 
Förskolan 6,31% 2,64% 8,95% 
Grundskolan 3,81% 5,78% 9,59% 
Gymnasiet 0,72% 2,38% 3,10% 
Vuxenutbildningen 0,31% 0,00% 0,31% 
Kulturskolan 0,47% 0,00% 0,47% 
Arbete och stöd* 3,89% 1,69% 5,58% 
Utbildningssektorn 3,89% 4,01% 7,90% 

 
*Statistiken för Arbete och stöd brottas fortfarande med problem i hur personalsystemet kategoriserar 
extratjänster m.m. Denna siffra är beräknad på faktiska timmar till skillnad från de övriga verksamhe-
terna där beräkningen sker på ordinarie timmar. 
 
 
 
 
 
 
 
Gällande medarbetarenkäten har resultaten överlag förbättrats över hela linjen gällande HME-frågorna, 
dvs. motivation, ledarskap och styrning. Likaså gäller för arbetsmiljöfrågorna, förutom frågan om åter-
hämtning där resultatet för sektorns del gått från 2,89 till 2,88 från 2020 till 2021. Dock är denna 
förändring marginell och med tanke på coronapandemin och vad den har inneburit för verksamheterna 
är resultatet mycket positivt. 
Det finns fortfarande ett par arbetsmiljöområden där sektorn är orange och det gäller Hinna med och 
Energi kvar. Sektorn fortsätter arbeta aktivt med resultaten via bl.a. OSA-kollen. Vidare följs årshjulet 
för arbetsmiljöarbetet som är ett bra verktyg och stöd i arbetet. 
 

    Chef Medarbetare Sektor 
2021 4,64 4,29 4,30 

Motivation (1-5) 
2020 4,56 4,23 4,24 
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2019 4,50 4,23 4,24 
2021 4,76 4,27 4,28 
2020 4,58 4,17 4,18 Ledarskap (1-5) 
2019 4,46 4,15 4,15 
2021 4,48 4,36 4,36 
2020 4,61 4,31 4,32 Styrning (1-5) 
2019 4,34 4,25 4,25 
2021 3,73 3,28 3,29 
2020 3,58 3,24 3,25 Arbetsglädje (1-4) 
2019 3,50 3,19 3,20 
2021 3,64 2,86 2,88 
2020 3,25 2,88 2,89 Återhämtning (1-4) 
2019 2,88 2,82 2,82 
2021 3,00 2,85 2,85 
2020 2,58 2,84 2,83 Hinna med (1-4) 
2019 2,63 2,65 2,65 
2021 3,18 2,71 2,72 
2020 2,58 2,64 2,64 Energi kvar (1-4) 
2019 2,88 2,58 2,59 
2021 3,27 3,04 3,05 
2020 2,67 3,01 3,00 Balans (1-4) 
2019 2,50 2,93 2,92 
2021 3,64 3,32 3,33 
2020 3,58 3,20 3,21 Nöjdhet (1-4) 
2019 3,25 3,13 3,14 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hög kvalitet i grundskolan  
 
Inledning 
Genom Skolverkets arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser (SALSA) sammanställs det genomsnitt-
liga faktiska meritvärdet utifrån ett modellberäknat värde för elever i årskurs 9. Det modellberäknade 
värdet tar hänsyn till ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever (0-4 år), föräldrarnas utbildningsbak-
grund och kön, och som alla är faktorer som visar på elevernas socioekonomiska förutsättningar. Lek-
sands elever har under ett antal år uppnått ett lägre resultat än vad förutsättningarna säger. Fokus för 
2021 bör därför vara att höja detta värde.   
 
Vad görs och varför? 
Under period 1 har ledningsgruppen för grundskolan inklusive sektorchef och verksamhetsutvecklare 
haft två analysdagar kring detta. Vid den första gick deltagarna igenom de olika resultaten och analy-
serade detta utifrån särskild analysmetod fiskbensdiagram. Metoden bygger på att identifiera orsaker 
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och reda i vilka effekter som är primära respektive sekundära. I nästa steg genomförs en analys av 
orsakssamband för att säkerställa att rätt åtgärder vidtas. 
Arbetet har utmynnat i nedanstående analys, se bild. Orsakerna kan kokas ned i två delar, dels motiva-
tion, dels organisation. Delarna består av ett antal ben vilka var och ett behöver arbetas med för att det 
övergripande målet ska nås. Till detta finns ett underliggande fundament som genomsyrar alla delar 
och består av likvärdighet och roller och uppdrag. 
En central punkt handlar om att kunna upprätthålla elevernas motivation. I detta ingår att arbeta med 
ungdomarnas mående, att se till att undervisningen är stimulerande vilket bl.a. kan bygga på en mer 
differentierad undervisning. Idag ligger mycket av fokus på de elever som behöver stöd för att nå 
kunskapskraven, medan de elever som lätt når målen inte stimuleras vidare. Genom att få till en ökad 
delaktighet hos eleverna är målet att också få till ökat engagemang. 
Den stora utväxlingen, effekten av det som nämns ovan ska ske ute i klassrummen. Lärarna spelar en 
avgörande roll i detta arbete, men för att skapa rätt förutsättningar för att kunna nå ut till varje klassrum 
krävs ett närvarande pedagogiskt ledarskap. Idag äts rektorernas tid upp åt många andra saker. Av 
denna anledning har ett arbete med att se över organisationen påbörjats som syftar till att renodla de 
olika rollerna och ansvaren, dvs. att rektor ska få vara rektor och lärare ska få vara lärare. 
Genom ett tydligt mål med tydligare roller och ansvar samt kompetensutveckling inom centrala delar är 
analysen att det kan ske en reell utveckling ute i klassrummen som ska leda till en ökad motivation hos 
eleverna och därigenom en ökad måluppfyllelse. 
 

 
 
Inom förskolan pågår just nu ett rejält omtag av det systematiska kvalitetsarbetet som också inkluderar 
hur dokumentation av barngruppernas utveckling ska ske. Ett av målen är att få en ökad likvärdighet 
och en gedigen grund för att i nästa steg kunna göra en analys som ska hjälpa till i ett vidare utveck-
lingsarbete.  
Arbetet bygger på att involvera stora delar av organisationen med syfte att genom stor delaktighet 
kunna få till stånd en god förankring och ytterst ett ägandeskap av kvalitetsarbetet. Bedömningen är 
att förutsättningarna är goda för att få syn på barngruppernas progression och därmed också ett sätt 
för arbetslagen att följa upp och analysera sitt arbete.  
I sin förlängning innebär det också att förskolan kommer att kunna grunda sina åtgärder utifrån ett 
stabilare underlag. 
 
Faktiska resultat 
Se redovisning av nyckeltal. 
Elever i åk 9, genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde. Under de två senaste 
läsåren har Leksands åk9-elever i stort sett landat på modellberäknat värde.  
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Mål 3 – Höja måluppfyllelsen hos elever i våra skolor.  
Mål 4 – Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i 
förskolan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYCKELTAL PERIOD 1 
 

 

Avdelning för Förskolan  2021 Period 1 2019 2020 

Kostnad kommunal 
förskola, kr/inskrivet barn 

161 037 160 561 161 791 

Inskrivna barn/årsarbetare 
kommunal förskola, antal 

5,2 5,3 5,3 

Avdelning för Grundskolan 2021 Period 1 2019 2020 

Kostnad för kommunal 
grundskola åk 1-9, kr/elev 

109 508 108 814 111 693 
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Elever/lärare (årsarbetare) i 
kommunal förskoleklass och 
grundskola, antal 

12,1 11,7 * Inväntar 
redovisning 
Kolada 

Elever i åk 6 som uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen (som eleven läser), 
kommunala skolor, andel 
(%) 

73,8% 
Läsåret 19/20, källa Infomentor.  

Lå 17/ 
18 

77,4% 

Lå 18/ 
19 

70,4% 

Elever i åk. 9, meritvärde 
kommunala skolor, 
genomsnitt (17 ämnen) 

230,5 (övre kvartil) 
Läsåret 19/20, källa Kolada.  

Lå 17/ 
18 

220,3 

Lå 18/ 
19 

226,5 
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Avdelning för gymnasieskolan 2021 Period 1 2019 2020 

Kostnad för kommunal 
gymnasieskola, kr/elev 

133 721 136 523 134 303 

Lärare (Årsarbetare) med 
lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne i 
gymnasieskola, kommunala 
skolor, andel (%) 

86% 
Läsåret 19/20, källa Kolada. 
  

Lå 17/ 
18 

74,7% 

Lå 18/ 
19 

78,1% 

Andel av Leksands åk 9-elever 
som väljer Leksands 
gymnasium 

73,3% 
Motsvarande siffra för första sökning 
tidigare år. 
 

76,9% 72,2% 

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

7,3% 
Intern statistik från KAA-listan. 
SCB:s befolkningsuppgifter för 7-15 år 
2020. 

7,7% 
(VT) 

10,2% 
(VT) 

Betygspoäng efter avslutad 
gymnasieutbildning, 
kommunala skolor 

14,0 
Läsåret 19/20, källa Kolada. 
  

Lå 17/ 
18 

14,1 

Lå 18/ 
19 

14,0 

Avdelning för Kulturskolan 2021 Period 1 2019 2020 

Kostnad musik och 
kulturskola, kr/inv 7-15 år 

5 593 6 075 5 832 

Elever som deltar i musik- 
eller kulturskola som 
andel av invånare 7-15 år, 
(%) 

34%, beräknat på antal elever, ej elevplatser (en 
elev kan ha flera elevplatser).  

Siffran framtagen utifrån deltagare rapporterad 
till SCB för HT20. 

SCB:s befolkningsuppgifter för 7-15 år 2020. 

41% 37% 

Enheten för  
Arbete och stöd 

2021 Period 1 2019 2020 

Antal inskrivna på 
AME  

Under 2021,period 1 (januari-mars), har 25 skrivits in. 

Differens i antal beror bl.a. på extratjänster. 

47 51 

Antal utskrivna på 
AME till studier/ 
egen försörjning  

Under 2021,period 1 (januari-mars), har 10 gått till egna 
studier och arbete. 22 har avslutat utifrån uppdrag 
slutfört, vilket kan vara av flera olika anledningar, men 
som inte tydligt blivit studier eller arbete. 

45 24 

51



 

 
 

 
 

Sektor 
samhällsutveckling 

Mål- och resultatrapport period 1  
Uppföljning, analys och avvikelserapportering  
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Uppföljning av politiska mål och 
fokusområden – period 1, 2021  
 
Mål- och resultatrapporten för period 1 innehåller en uppföljning av de åtgärder som vidtagits utifrån 
2020 års resultat och analys, och en beskrivning och analys av årets arbete utifrån 2021 års politiska 
mål och fokusområden. Där det finns faktiska resultat utifrån angivna indikatorer är de redovisade i 
rapporten. De flesta indikatorer mäts dock först senare i år eller efter årets slut.  Avvikelser som ses 
redan nu är också redovisade.  
 
Leksand som plats att leva, bo och verka  
 
Inledning 
Under 2021 ska en ny vision tas fram för att ge oss riktning framåt. Det är viktigt att fortsätta 
bostadsbyggandet och infrastrukturutvecklingen. Vi är en kommun i topp vad gäller kultur, sport och 
friluftsliv och den positionen ska upprätthållas där så är möjligt.   
 
Vad görs och varför? 
Sektorn för samhällsutveckling fortsätter att jobba mot visionen och målet att bli 18 000 medborgare 
till år 2025. Vi arbetar strategiskt och långsiktigt för att säkerställa utvecklingen av Leksand kommun, 
möjliggöra nybyggnation av olika former av bostäder samt etablering av nya företag eller lokala 
företag som vill växa. Vi gör detta bland annat genom strategiska markförvärv, tillskapande av nya 
eller reviderade detaljplaner.  
 
Vi verkar också för att Leksands kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på genom 
utveckling av Leksand som byggnationer av gång- och cykelvägar, utvecklande av Naturkartan, 
relevant och intressanta utställningar på kulturhuset, byggnation av ny sporthall med mera.  
 
Nedan följer konkreta aktiviteter som genomförts under årets första månader som samtliga syftar till 
att bidra till att utveckla Leksand som en plats att leva, bo och verka i.  
 
Faktiska resultat 
 
Mål 6 – Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarnas och den lokala 
arbetsmarknadens behov.  
Mål 7 – Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets främsta sport- 
och friluftskommuner – med fokus på barn och unga.   
Mål 8 – Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla 
kommunens service och tillgänglighet.  
Mål 9 – Skapa förutsättningar för fler bostäder och företag genom strategisk planering och utveckling 
av mark och infrastruktur i hela kommunen.   
Mål 10 – Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och för gynnande av 
kommunala/regionala samarbeten.   
 
Övergripande: 
Per sista februari hade Leksands kommun 15 832 medborgare. Det är fler än vad vi någonsin tidigare 
varit. Ser man också till den stora efterfrågan på tomter samt stort inflöde av bygglov för nybyggnad 
av en/tvåbostadshus (villor) så bör det tyda på att denna trend kommer fortsätta under året.  
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För att kunna fortsätta det strategiska arbetet med att identifiera och utveckla nya bostadsområden 
har sektorn arbetat fram en ny bostadsförsörjningsplan som beräknas antas på kommunfullmäktiges 
möte i maj. Förslaget var initialt att denna skulle omfatta perioden 2021-2025 men tidsperioden 
revideras vid kommunstyrelsens möte i mars till att gälla perioden 2021-2023. 
 
En stor utmaning som påverkar sektorns möjlighet att komma framåt och bidra till att Leksands 
befolkning ökar relaterar till överklagningar. Under perioden har bland annat byggnationen av 
Leksandsbostäders flerbostadshus på Käringberget återigen överklagats vilket förlänger tiden innan 
byggstart eventuellt kan ske. Dessa lägenheter är specifikt riktade till personer som inte är i behov av 
stora utrymmen, ett behov som identifierats i Leksand. Vi ser även förseningar i relation till detaljplan 
för Åkerö brofäste då omfattande undersökningar i relation till omgivande kulturmiljö håller på att 
genomföras. Även ett antal bygglov relaterade till villor/fritidshus är överklagade.  
 
I dagsläget påverkar naturligtvis pandemin sektorn, så som den gör för all kommunal verksamhet. De 
områden som får direkt påverkan är kulturhuset som fortsätter att vara stängt men bibliotekslån 
fungerar med alternativa metoder samt Leksandshallen som endast har begränsad gymaktivet och 
viss simundervisning igång. Detta påverkar våra medborgares möjlighet till fysisk aktivitet samt 
tillgång till kultur. Detta visade sig även i resultaten från SCB:s medborgarundersökning som hade 
något försämrade siffror gällande våra medborgares uppfattning om tillgänglighet till kulturella 
evenemang. Dialogen med våra medborgare påverkas också även om sektorn hittar andra vägar att 
kommunicera så blir det fysiska mötet lidande.  
 
Detaljplaner:  
Under perioden har det tagits beslut om planbesked för följande detaljplaner; Moskogsvägen, 
Limsjöänget samt terminal- och logistikverksamhet i Insjön. På samhällsbyggnadsutskottets möte i 
april kommer det att tas beslut om samråd för detaljplanen för Leksands kommuns nya 
bostadsområde Lummerhöjden. Detaljplan för Moskogsvägen krävs för att kunna gå vidare i arbete 
med att bygga en ny väg. Detaljplan Limsjöänget syftar till att kunna möjliggöra livsmedelhandel och 
skrymmande handel i området. Samtliga detaljplaner bidrar till att utveckla Leksand, både gällande att 
kunna leva, verka och bo.  
 
Vi kommer fortsätta med digitala samråd i relation till Lummerhöjden, dels på grund av rådande 
pandemi men också då vi ser att vi når ut till en bredare publik genom denna samrådsform.  
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Byggärenden:  
Totalt antal byggärenden mellan 
perioden januari till och med 21 
april 2021 är 177 stycken, att 
jämföra med 145 stycken 
föregående år.  
 
Fram till och med 19 april har hela 
17 bygglov för nybyggnation av 
en/tvåbostadshus inkommit och 11 
fritidshus. Majoriteten av 
byggloven återfinns i Tällberg och 
Sunnanäng men också exempelvis 
i Hjulbäck där vi har ett bygglov för fritidshus och ett för en/tvåbostadshus. Detta visar att det finns 
intresse att bygga och bo även i mindre centrumnära byar.  
 
Beviljat eller under handläggning är också rivningslov för Torgkiosken, Paraden och Edshult. Detta för 
att möjliggöra nybyggnation av bostäder och restaurangverksamhet.  
 
Bygglov är inlämnat och kommer beslutas om på samhällsbyggnadsutskottets möte i april gällande 
byggnation av ny padelhall på Limhagen. Här har vi ytterligare ett exempel där Leksands kommun 
genomfört strategiskt markköp, gjort ändringar i detaljplanen för att kunna skapa nya tomter och 
därefter sålt tomter till privata aktörer varav en nu sökt bygglov för denna hall. Ett tydligt exempel där 
vi bidrar till att skapa en kommun som är attraktiv att leva i.  
 
 
Kulturmiljöprogrammet: 
” Leksands kulturmiljöprogram ska visa hur kommunen och fastighetsägare kan använda, utveckla och 
tillvarata kulturmiljön för att skapa en attraktiv kommun och livsmiljö.” 
 
Sista delen kulturmiljöprogrammet godkändes i januari av samhällsbyggnadsutskottet. Under våren 
planeras en film produceras för att ytterligare sprida information. Programmet finns att tillgå digitalt 
på Leksands kommuns hemsida. Kulturmiljöer i Leksands kommun 
I maj planeras antagande av hela programmet.  
 
Infrastruktur: 
Under perioden har arbetet med att bygga en ny väg ner till Åhlbybadet initierats. Just nu undersöks 
möjliga streckningar på vägen. Vägen syftar dels till att säkerställa säker passage ner till Åhlbygdet 
och båthamnen och dels möjliggöra byggnation av ny containerterminal vid Bergkvist som utgör en 
viktig del för att kunna utveckla verksamheten.  
 
Leksands kommun har aktivt engagerat sig under många år för att påverka Trafikverket att utveckla 
riksväg 70 och sträckningen från Djurås förbi Leksand. Diskussioner om möjliga trafiklösningar vid 
våra infarter i både i Leksand och Insjön har varit en viktig punkt. Vårt fokus är tillgängligheten till och 
från rv 70. Påverkansarbetet har nu gett resultat i form av att vägsträckningen lagts in som en 
prioriterad vägsträckning på nationell nivå. 
 
Diskussioner med Trafikverket gällande ny gång- och cykelväg till Häradsbygden fortgår.  
 
Näringslivet:  
Leksands kommuns näringslivsavdelning har under perioden fortsatt anordna digitala 
företagsfrukostar via teams. Dessa genomförs på fredagar varannan vecka med ca 20-30 deltagare 
per tillfälle. Exempel på ämnen som lyfts vid dessa tillfällen är; affärsutveckling/marknadsposition, ung 
företagsamhet, digitalisering, validera affärsidé, e-handel med mera.  
 
Även i år har näringslivsveckan genomförts, dock digital:  
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Tre filmer producerade i samband med veckan för att kunna ersätta de fysiska företagsbesöken; 
”Bakom dörrarna hos” – Lantliv, Leksandsbröd och Back to Earth  
Bakom dörrarna hos Lantliv Inredning - YouTube 
Bakom dörrarna hos Leksands Knäckebröd - YouTube 
Bakom dörrarna hos Back to Earth - YouTube 
Filmerna ger en god inblick i de tre företagens verklighet, deras affärsidé och utmaningar.  
 
Fritid:  
Som tidigare nämnts har vår fritidsavdelning tydligt 
påverkats av restriktioner kopplade till pandemin. 
Leksandshallen har i stort sett varit stängt sedan i 
november. Dock har personalen behövts på Granberget för 
att kunna klara av skötsel och drift under högsäsongen. 
Detta är något som vi också behöver se över och ta med 
oss inför kommande säsong då allokerad personal till 
Granberget visat sig vara otillräckligt. Nu har 
gymverksamheten återupptagits i begränsad form, tid 
behöver bokas innan och man tilldelas därefter en viss tid i 
lokalen för att minimera trängsel. Simskoleverksamheten 
för skolorna pågår.  
 
Till tidig sommar beräknas nya sporthallen vara klar till det 
yttre. Väggarna håller i dagsläget på att resas.  
 
Granberget har gått väldigt bra efter nyår då snön kom. 
Tyvärr tvingades man stänga innan påsk på grund av varmt väder och snösmältning. Jämfört med 
samma period 2020 har intäkterna ökat från ca 2,4 miljoner till närmare 2,7 miljoner.  
 
Friluftsliv: 
2021 är Naturvårdsverkets friluftsår, såhär skriver Naturvårdsverket: 
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”Friluftslivets år 2021 - Luften är fri. Friluftslivets år 2021 har som 
mål att 10 procent av Sveriges befolkning ska vara ute mer under 
2021 än tidigare. Friluftslivets år 2021 handlar om att lyfta 
friluftslivet, att få många nya människor att vara ute och att visa 
upp alla de värden som friluftslivet har.” 
Leksands kommun har sökt pengar för att kunna genomföra en 
rad aktiviteter men har tyvärr inte beviljats dessa. På grund av 
detta och att rådande pandemi försvårar möjligheten att 
genomföra fysiska träffar kommer vi att inrikta arbetet på att 
inspirera till ett aktiv friluftsliv. Vi kommer jobba med 
facebookinlägg med olika teman såsom friluftskompis, friluftsdag 
etc.  
 
Enkäten för att delta i årets friluftskommun har inlämnats, när 
det kom till det projekt vi särskilt vill lyfta fram presenterade vi 
projektet ”Alla på skidor”. Där samtliga våra fritidsgårdar har fått 
stöd och utbildning i att hjälpa våra barn att kunna utföra olika 
former av skidåkning. Material har tillhandahållits så att ingen ska 
lämnas utanför. Detta är ett samarbete med Leksands skidklubb 
m.fl.  
 
Vi fortsätter rusta våra vandringsleder och kommer bland annat säkerställa att Siljansleden är röjd och 
skylning uppdaterad.  
 
Röjning längs Limsjön har genomförts med hjälp av stöd från Skogsstyrelsens projekt ”Gröna jobb”. 
 
Naturkartan fortsätter utvecklas och cykelstråk har inkluderats. Det har också visat sig att efterfrågan 
på den fysiska kartan är stor, den har gått intryck och finns nu att köpa på Lundells bokhandel och 
Naturum i Siljansnäs.  
 
Kultur: 
Under våren har Kulturhuset haft marionettutställningen ”Scenmagi – små aktörer för stora 
upplevelser”. Totalt deltog över 500 personer på den digitala vernissagen, ytterligare har 1 200 
personer har sett den digitala visningen och genom Facebook har utställningen nått närmare 30 000 
personer.  
 
Avdelningen håller nu på att förbereda för sommarens timmerhusutställning.  
 
Biblioteket:  
Under perioden har över 36 000 boklån skett, omlån inkluderat. Bara på Leksands bibliotek har över 
7 500 boklån skett, samtliga dessa har skett digitalt. Det vill säga, bokningen har skett digitalt och 
utlämning sker via fönster.  
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En ny biblioteksplan har även antagits politisk i januari och omfattar perioden 2021-2024. Denna ger 
riktning åt utvecklingen av våra bibliotek. Bland annat vill man kunna ha meröppet, det vill säga 
utökade öppettider utan bemanning. Man vill också utveckla programverksamheten vidare för unga 
med litteraturen i centrum, fortsätta utveckla digitala verktyg och tillgängliggöra litteratur för personer 
med annan språkbakgrund än svenska. Detta och mycket mer.  
 
Ungdomsbibliotekarierna på Kaklet har en digital bokcirkel med HBTQ+-tema. 4-5 st 13-åringar deltar. 
Dom har träffats tre gånger via Teams och kommer att ha en avslutning i maj. 
Inför träffarna hämtar dom ut en varsin bok- och fikapåse på biblioteket som förberetts.  
  
Bokfika för barn 10-14 år. Under pandemin har man träffats digitalt på Teams. 
10 digitala träffar med 18 deltagare. 
 
Bokombudsmöten förskolan. Alla förskolor har bokombud, både kommunala och fristående. Vi träffas 
fyra ggr/år på biblioteket och pratar om läsning i förskolan. Mötena innehåller alltid punkten Glo & 
sno/Skryt & byt, då deltagarna ger varandra tips på hur arbetet med böcker i förskolan kan se ut, och 
en längre bokpresentation där barnbibliotekarien tipsar om ny litteratur. Under pandemin har man 
träffats online på Teams. 
4 digitala träffar med 19 deltagare. 
 
Digitala workshops i samarbete med Hemkodat. På påsklovet, en workshop på temat Roblox och en 
på Minecraft, båda för barn 10+.  
Två timmar per tillfälle. Barnen deltog hemifrån. Hemkodats workshops leds av ungdomar 
https://www.hemkodat.se 
2 workshops med 16 deltagare. 
 
Läsutmaning på sportlovet. För alla åldrar. Läsutmaningen bestod i att läsa på olika vis: för någon 
annan, genom något annat medium, på någon annorlunda plats osv.  
Läsbrickor kunde hämtas i bibliotekets utlämningsfönster eller skrivas ut från hemsidan. 
31 vuxna och barn deltog och fick hämta bokpriser efter lovet. 
 
 
 
 
Rekryteringar:  
Sektorn har under våren rekryterat en fastighetsstrategi som kommer ha ett övergripande ansvar för 
kommunens fastighetsbestånd och hur de bäst ska nyttjas. En ny GIS-ingenjör är rekryterad för att 
efterträda kommunens nuvarande som går i pension. Rekrytering av ny planarkitekt pågår. Ny 
alkohol- och tobakshandläggare påbörjade sin tjänstgöring i mars.  

58



8 

 
Tomter/strategiska markinköp:  
Från januari till mitten på april har tre kommunala tomter sålts, i Lycka, Västanvik och Siljansnäs.  
 
Under slutet av 2020 slutfördes markköp av fastigheten Nygård 1 (tidigare Valins fastigheter) med 
intentionen att exploatera fastigheten för framtida byggnation av bostäder. Fasigheten ligger i direkt 
anslutning till Hesseborn som nu är så gott som färdigställt. Nygård 1 har sedan 2017 en antagen 
detaljplan som gör det möjligt att omgående påbörja en exploatering. Planbestämmelserna för 
fastigheten anger att man får bygga bostäder och lokaler för centrumändamål i tre våningar. 
 
Intresset för etableringar inom Limhagenområdet är stort och kommunen förbereder för möjligheten 
att ytterligare tillskapa fastigheter bortanför kommunens förråd. 

 
 

Övrigt  
 

Arbetet med att omorganisera fritidsavdelningen och Leksandsbostäder pågår. Utredningen 
”Framtidens styrning, ledning och organisation av kommunens fastigheter, gata/park och 
bostadsbolag” har presenterats och förvaltningen har fått inriktningsbeslut att gå vidare med 
nödvändiga förberedelser.  
 
KS beslutade den 8 april följande inriktningsbeslut:  
Organisatoriskt överföra följande verksamheter från Leksands kommuns sektor amhällsutveckling, 
fritidsavdelningen till Leksandsbostäder AB från och med den 1 januari 2022: 
 
- Servicegruppen 
- Skogsgruppen 
- Verkstad/förråd 
- Kommunens vaktmästargrupp. 
Slutligt beslut kommer tas av kommunfullmäktige under våren.  
Tillsammans med Leksands båtklubb bidrar Leksands kommun till upprustning av båthamnen i 
anslutning till Kajenområdet.  
  
Miljö i samhället  
 
Inledning 
2021 ska nya miljömål tas fram. Nuvarande miljömål gäller året ut i enlighet med tidigare 
fullmäktigebeslut. För att vi ska få så kraftfulla mål som möjligt och nå framgång är det viktigt att 
arbetet involverar samtliga verksamheter.  
 
Vad görs och varför? 
För att få en nystarta i hållbarhetsarbetet har en hållbarhetsstrateg på konsultbasis anlitats som är 
specialiserad på just hållbarhetsarbete på kommunal nivå.  
Förvaltningen arbetar med en slutrapport av befintliga miljömål. En enkät kommer skickas ut till såväl 
anställda, förtroendevalda och andra intressenter för att skapa en bild av nuläget. 
 
Arbetet med ny vision 2030 har påbörjats och även här är det viktigt att hållbarhetstänket inkluderas.  
 
Mål 1 – Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet.  
  
Digitalisering  
 
Inledning 
Den digitala utvecklingen är en möjlighet på många sätt. Det finns nu en e-tjänsteplattform på plats 
genom ett länsgemensamt projekt. Ett av de första e-tjänsterna som lanseras är en automatiserad 
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handläggning av skolskjuts. Under året ska fokus ligga på produktion av e-tjänster som effektiviserar 
handläggningen och minskar administration i både det interna och externa arbetet. Effekten som 
önskas är nöjdare medborgare i och med att ärenden hanteras snabbare och med ökad insyn 
samtidigt som medarbetarna påverkas genom en förbättrad arbetsmiljö. Ett av målen för året är en 
helt digital skolstart höstterminen 2021.   
 
 
Vad görs och varför? 
Med den ny plattformen på plats håller sektorns digitaliseringssamordnare på att kartlägga behoven 
av digitaliseringsinsatser på de olika avdelningarna. I dagsläget har hen träffat kulturavdelningen samt 
strategisk planering. Många idéer och tankar finns. Behovet ska sedan sammanställas och därefter får 
sektorn prioritera. Fokus för insatserna är där kund har mest nytta samt de ärendetyper där vi har 
många ansökningar såsom exempelvis ansökan om enskilt avlopp, byggärenden med mera.  
 
Sektorns digitaliseringssamordnare kommer att vara tjänstledig ett år och detta kommer med största 
sannolikhet påverka implementeringstakten på nya digitala lösningar beroende på vilken hjälpstruktur 
det kommer finnas från central håll.  
 
Digitala företagsfrukostar och webb-TV 
Företagsfrukost via teams fortsätter under år 2021. 
 
Samråd detaljplaner 
Under våren kommer digitalt samråd hållas i samband med detaljplan Lummerhöjden. Man kommer 
även att kunna gå ut på plats och genom en länk i telefonen orientera sig i området.  
 
Boka gymtid Leksandshallen 
Leksandshallens gym har öppnat och för att kunna komma och besöka gymmet behöver man boka en 
tid digitalt. 
 
Naturkartan 
Naturkartan fortsätter uppdateras och just nu har flera cykelstråk lagts in i kartan.  
 
 
 
 
 
Nya e-tjänster på plats 
Ansökan om grävtillstånd och trafikanordningsplan görs nu direkt i ett karbaserat system på 
hemsidan, vilket ger en smidigare ansökningsprocess och en betydligt bättre överblick för 
handläggarna i dessa ärenden. Denna typ av ansökningar hos kommunen görs till allra största delen 
av företagare. 
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I systemet hanteras även lokala trafikföreskrifter som nu kopplas direkt till NVDB (Nationella 
vägdatabasen) utan dröjsmål med handläggningstider hos Transportstyrelsen. 
Leksands kulturmiljöprogram 
Leksands kulturmiljöprogram visar hur kommunen och fastighetsägare kan använda, utveckla och 
tillvarata kulturmiljön för att skapa en attraktiv kommun och livsmiljö. Programmet är också ett stöd 
vid handläggningen av plan- och bygglovsärenden. Kulturmiljöprogrammet finns i sin helhet 
tillgängligt digitalt via hemsidan och kommunens karta. Arbetet med kulturmiljöprogrammet ska vara 
helt färdigt våren 2021. 

Planerade insatser 
E-tjänsteplattformen är på plats och arbetet med att se över och inventera behov av e-tjänster pågår. 
Alla former av befintlig självservice ska lyftas fram under nya avsnittet för självservice på hemsidan. 
Nedan är några exempel på e-tjänster som utreds just nu: 
Digital tomtkö 
En digital tomtkö kommer att tas fram för området Lummerhöjden.  
E-tjänst för att söka bidrag för enskilda vägar 
I arbetet med de enskilda vägarna kommer man att ta fram en e-tjänst för att ansöka om kommunal 
skötsel eller bidrag till skötsel av enskild väg. 
Serverat 
Projektet Serverat drivs av Tillväxtverket och syftar till att underlätta för företagare att söka de 
tillstånd som krävs för deras verksamhet. Serverat innebär att vi som kommun får tillgång till färdiga 
e-tjänster inom området tobak, livsmedel och alkohol. Det som krävs är att kommunen laddar ned 
minst en e-tjänst och därefter blir kommunen valbar i checklistor på verksamt.se, som exempelvis 
checklista för att starta restaurang, hotell eller anordna evenemang. Verksamt.se är välbesökta sidor 
av företagare och funktionen med en checklista för till exempel evenemang är en funktion vi saknar 
idag. 
 
Arbetsmiljö  
 
Inledning 
Under flera år har vi sett att sjukfrånvaron är relativt hög inom vissa verksamheter. Många 
medarbetare och chefer upplever att det är svårt att upprätthålla energin, få balans i tillvaron och att 
hitta stunder för återhämtning. Den fysiska arbetsmiljön är inte tillfredsställande i alla verksamheter. 
Flera chefer har allt för många medarbetare. Många medarbetare är specialister och ensamma i sina 
roller.   
 
Pandemin har gett oss nya sätt att arbeta på och hemarbete är något vi behöver analysera både de 
negativa och positiva effekterna av.   
 
Under 2021 bör en djupare analys göras av samtliga områden som ska förbättras gällande 
arbetsmiljön för att veta vilka satsningar vi ska göra framöver.   
 
Vad görs och varför? 
Sektorn ser en stor ökning in antalet långtidssjukskrivna jämfört med samma period förra året. I 
januari 2020 hade vi en långtidsfrånvaro på 2,68 att jämföra med en siffra på 6,61 i januari i år. 
Sedan januari har siffran gått ned något men ligger fortfarande på en hög nivå. Sektorns 
ledningsgrupp kommer titta närmare på detta och analysera orsakerna till denna ökning. Gällande 
korttidsfrånvaro ligger sektorn på ett längre snitt än kommunen som helhet, om detta beror på att vi 
är mindre sjuka eller om man faktiskt jobbar trots sjukdom är oklart. Då en majoritet av sektorns 
anställa är ensamma om sin profession blir dessa väldigt sårbara.  
 
Årets medarbetarenkät har slutförts, sektorn uppvisar goda resultat då det gäller motivation, 
ledarskap och styrning. Dock ser vi ytterligare försämring på de områden som handlar om 
återhämtning, energi, hinna med sitt jobb e.t.c. En försämring syns över lag men särskilt allvarligt är 
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siffror gällande chefers välbefinnande som samtliga ligger i spannet gult till orange. Fokus för året 
kommer att vara att arbeta med dessa frågor då denna situation på lång sikt inte är hållbar.  
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2021-04-19 

 
  

Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 50 Dnr 2019/42 

Genomförande -  Framtidens styrning, ledning och 
organisation av kommunens fastigheter, gata/park och 
bostadsbolag - fastighetsutredning 

Beskrivning av ärendet 
I ett beslut den 11 mars 2019 § 20 uppdrog kommunstyrelsen till 
förvaltningen att utreda och föreslå det lämpligaste sättet att organisera 
kommunens fastigheter och komma med förslag för att renodla och utveckla 
Leksandsbostäder AB som ett fastighetsbolag. 
I samband med att utredningsarbetet gick framåt konstaterades, förutom 
huvuduppdraget, att fler möjligheter fanns att nyttja kommunkoncernens 
olika spetskompetenser. 
Processen med utredningen förde Leksands kommun och Leksandsbostäder 
AB mot en samsyn vilket innebar att samordna verksamheten till 
Leksandsbostäder. Detta gällde såväl personal, material och fordon.  
I slutrapporten som behandlades av kommunstyrelsen den 8 mars 2021 § 26 
beskrivs den gemensamma bilden för framtidens styrning, ledning och 
organisation för kommunens fastigheter, gata/park och bostadsbolag. 
Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan 
med Leksandsbostäder AB genomföra förändringar i enlighet med 
utredningen. 
Arbete pågår på förvaltningsnivå med förberedelser för genomförandet. 
Förutom det arbetet behövs organisatoriska beslut som ska fattas av 
kommunfullmäktige. 

Beskrivning av områden som ingår i organisationsförändringen 
Leksands kommun och Leksandsbostäder AB är två separata organisationer 
med olika organisationsnummer. Dock ingår båda organisationerna i samma 
kommunkoncern eftersom Leksandsbostäder AB är ett kommunalägt bolag. 
Organisatorisk flytt av verksamheter 
Vissa verksamheter i Leksands kommun behöver organisatoriskt flyttas till 
Leksandsbostäder AB för att uppnå den samordning som utredningen 
beskriver.  
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Den organisatoriska flytten av verksamheter från Leksands kommun till 
Leksandsbostäder AB är tänkt att ske från den 1 januari 2022.  
Som en infasningsperiod införs dock samarbetsformerna från den 1 
september 2021. Detta för att det praktiskt ska gå att samordna verksamheten 
inför det arbete som sker inför höst- och vintersäsongen.  
De verksamheter som organisatoriskt ska flyttas från sektor 
samhällsutveckling och fritidsavdelningen i Leksands kommun till 
Leksandsbostäder AB från den 1 januari 2022 är: 

 Servicegruppen 

 Skogsgruppen 

 Verkstad/förråd 

 Kommunens vaktmästargrupp 
För den organisatoriska flytten av verksamhet från Leksands kommun till 
Leksandsbostäder AB krävs ett beslut i kommunfullmäktige. 
Utemiljö 
Leksandsbostäder AB bildar en ny avdelning som heter Utemiljö dit 
servicegruppen, skogsgruppen och verkstad/förråd överförs tillsammans med 
Leksandsbostäder AB:s nuvarande verksamhet gata/park. 
Praktikplatser 
I samband med att Leksandsbostäder AB bildar den nya avdelningen 
Utemiljö från den 1 januari 2022 skapas en tydlig plats för praktikplatser och 
andra sorters uppdrag. Ett nära samarbete pågår redan med kommunens 
arbetsmarknadsenhet för att arbeta fram en tydlig arbetsordning och 
uppdragsfördelning. Arbetsuppgifterna kommer att fördelas till 
arbetsmarknadsenheten löpande och i tydlig dialog med parterna.  
Skötsel och drift av fastigheter 
Leksandsbostäder AB har sedan tidigare ett uppdrag från Leksands kommun 
att sköta drift och underhåll av större delen av kommunens fastigheter där 
det drivs verksamhet (bl.a. skolor, förskolor, kulturhus och kommunhus). 
Vilka fastigheter det är samt ersättningsnivån för uppdraget regleras årligen 
mellan Leksandsbostäder AB och Leksands kommun.  
Till Leksandsbostäder AB:s avdelning som jobbar med skötsel och drift av 
fastigheter överförs kommunens vaktmästargrupp. I samband med den 
organisatoriska verksamhetsflytten av vissa verksamheter från Leksands 
kommun till Leksandsbostäder AB är det lämpligt att låta Leksandsbostäder 
AB sköta drift och underhåll (skalet) av resterande fastigheter där 
verksamheter drivs.  Reglering av detta kommer att ske i förvaltnings-
uppdraget från den 1 januari 2022.  
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De fastigheter som tillkommer är: 

 Kommunförrådet och verkstad 

 Leksandshallen 

 Byggnad – Siljansvallens idrottsplats  

 Byggnad – Insjöns idrottsplats 
Kvar att skötas och driftas av kommunen blir kulturfastigheterna (ca 95 
byggnader) och Granberget skidanläggning. 
Övertagande av fordon och utrustning 
De fordon och den utrustning som idag ägs av Leksands kommun för de 
verksamheter som ska överföras till Leksandsbostäder AB kommer att köpas 
för bokfört värde av Leksandsbostäder AB. För utrustning som kommunen 
leasar kommer avtalet att sägas upp eller övertas av Leksandsbostäder AB 
beroende på vad som är lämpligast.  
Fastighetsstrateg 
I utredningen anges behovet av att tillsätta en fastighetsstrateg inom sektor 
samhällsutveckling som är ansvarig för alla sektorers strategiska lokalfrågor 
i ett tätt samarbete med verksamheterna och Leksandsbostäder AB. Tjänsten 
som fastighetsstrateg är tillsatt från och med den 17 maj 2021. 

Ekonomiska konsekvenser 
Överföringen av verksamheterna från Leksands kommun till Leksands-
bostäder AB kan genomföras inom befintlig budget. Vissa interna 
omflyttningar kommer att ske i syfte att hålla ihop styrningen i uppdraget 
Ytterligare medel behöver avsättas under 2022 för tjänsten som fastighets-
strateg. 

Samverkan med fackliga organisationer 
De medarbetare som är berörda av förändringen hos Leksands kommun och 
Leksandsbostäder AB har blivit informerade vid flera tillfällen. Även 
individuella samtal har förts med medarbetarna från Leksands kommun, 
2021-02-05 och 2021-02-16, i syfte att Leksandsbostäder AB ska bilda sig 
en uppfattning om verksamheten och ge medarbetarna möjlighet att framföra 
sina åsikter och tankar.  
Leksands kommun och Leksandsbostäder AB bedömer att det rör sig om en 
verksamhetsövergång i enlighet med 6b § i lagen om anställningsskydd 
(LAS). Förhandling (11 § medbestämmandelagen, MBL) har hållits mellan 
Leksandsbostäder AB och dess fackliga representanter och motsvarande ska 
föras för Leksands kommun. Övergången planeras till den 1 januari 2022. 
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Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Leksandsbostäder AB har även förhandlat med fackliga parter om att deras 
kollektivavtal ska tillämpas för de medarbetare som ”följer med” i 
övergången. Inrangeringsförhandlingar ska genomföras innan övergången. 
Berörd personal kommer att få ytterligare information om övergången samt 
information om på vilket sätt de påverkas. Ett formellt erbjudande ”om att 
följa med” till den nya arbetsgivaren ska lämnas. I informationen kommer 
det att framgå vad medarbetarna har att ta ställning till samt vad som sker om 
han/hon tackar nej till erbjudandet (riks för uppsägning p.g.a. arbetsbrist). 
Parterna var också överens om att efter beslutet i kommunstyrelsen den 8 
mars 2021 skulle ett organisationsförslag framarbetas av ledningen, vilket är 
gjort. En plan på hur vi arbetar framåt med bl.a. riskanalyser och möten för 
att få en bra övergång ska också arbetas fram.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg och VD 
Leksandsbostäder AB Anders Eklund, daterat 2021-04-13 
Slutrapport - utredning av framtidens styrning, ledning och organisation av 
kommunens fastigheter 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
Organisatoriskt överföra följande verksamheter från Leksands kommuns 
sektor samhällsutveckling, fritidsavdelningen till Leksandsbostäder AB från 
och med den 1 januari 2022: 
 
- Servicegruppen 
- Skogsgruppen 
- Verkstad/förråd 
- Kommunens vaktmästargrupp. 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Uppdra till förvaltningen att fortsätta den arbetsrättsliga processen enligt 

tidigare plan så att en övergång av personal som arbetar i de 
verksamheter som övergår från Leksands kommun till Leksandsbostäder 
AB kan ske från den 1 januari 2022. 

2. Arkiverade handlingar från de verksamheter som överförs från Leksands 
kommun till Leksandsbostäder AB från den 1 januari 2022 överförs inte 
till den nya huvudmannen. De ingår i Leksands kommuns bestånd. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Datum 
2021-04-28 

Referens 
Dnr 2018/1445    

Förvaltning. 
Kristina Backlund, 0247-800 26 
kristina.backlund@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor  

Beskrivning av ärendet 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 3 § ska kommunen ha 
ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska anges 
målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i 
kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet ska också 
anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den 
planeras. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva 
verksamhet i. Ett helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, 
skydd mot olyckor, krishantering och civilt försvar är nödvändigt för att 
skapa en trygg och säker tillvaro.  

Brandkåren Norra Dalarna har i samarbete med Räddningsförbundets 
medlemskommuner Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen tagit fram 
ett gemensamt handlingsprogram kallat Handlingsplan: Trygghet och 
säkerhet i Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen. Till 
handlingsprogrammet finns tillhörande delprogram för områdena 
brottsförebyggande arbete, trafiksäkerhet, riskhänsyn i fysisk planering, 
brandförebyggande och operativ verksamhet, fallprevention, 
suicidprevention, vattensäkerhet, klimatanpassning, krisberedskap (utgör 
även plan för extraordinära händelser) och civilt försvar/beredskap. 
I delprogrammen beskrivs strategiskt viktiga aktiviteter/åtgärder för 
kommunen och särskilda satsningar för perioden 2019-2022. 
Leksands kommun antog det egna delprogrammet i kommunfullmäktige 
2019-11-25. Handlingsprogrammet ska antas i sin helhet för att det ska bli 
tillämpbart. Av den anledningen återkommer ärendet för förnyat beslut. 

Förslag till beslut 
Anta Handlingsplan: Trygghet och säkerhet i Leksand, Mora, Orsa, Vansbro 
och Älvdalen med tillhörande delprogram för Leksands kommun. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-28 
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Leksands kommun 

Datum 
2021-04-28 
 

Referens 
Dnr 2018/1445 

Sida 
2(2) 

Handlingsplan: Trygghet och säkerhet i Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och 
Älvdalen.  
Delprogram för Leksands kommun, antaget av fullmäktige 2019-11-25 § 
2019/128-KS. 

Slutligt beslut skickas till 
Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör 
Kristina Backlund, kommunikations- och beredskapschef 
Karin Kullander, beredskapshandläggare 
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Brandkåren Norra Dalarna · Eldsläckarvägen 9 · 792 36 Mora 

Handlingsplan: Trygghet och säkerhet i Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen 

Fastställd: 
Kommunfullmäktige i Leksand  
Kommunfullmäktige i Mora 2019-12-10  
Kommunfullmäktige i Orsa 2019-11-25  
Kommunfullmäktige i Vansbro 2020-04-06
Kommunfullmäktige i Älvdalen 2020-12-14 

Diarienummer: 2020/00046 170 

Sida 2(5) 
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Inledning 
Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner ska vara trygga och säkra att bo, vistas 
och driva verksamhet i. Ett helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, skydd mot 
olyckor, krishantering och civilt försvar är nödvändigt för att skapa en trygg och säker tillvaro. 
Medlemskommunernas beredskaps- och säkerhetssamordnare har i samarbete med Brandkåren Norra Dalarna tagit 
fram ett gemensamt handlingsprogram (trygghet och säkerhet).  
 
Inte minst är programmet viktigt eftersom positiva resultat är beroende av samhällets samlade insatser och 
ansvarstagande. Då ansvaret dessutom ofta ligger på den enskilde, det vill säga individer, fastighetsägare, 
verksamhetsutövare och organisationer, ser vi att denna plan fyller en mycket viktig funktion. 
I handlingsprogrammet har vi gemensamt lyft fram kända framgångsfaktorer och de målsättningar som 
finns i verksamheten. Till handlingsprogrammet finns tillhörande delprogram för områdena brottsförebyggande 
arbete, trafiksäkerhet, riskhänsyn i fysisk planering, brandförebyggande och operativ verksamhet, fallprevention, 
suicidprevention, vattensäkerhet, klimatanpassning, krisberedskap (utgör även plan för extraordinära händelser) och 
civilt försvar/beredskap. Delprogram finns också att tillgå hos Brandkåren Norra Dalarna.  
 
I delprogrammen beskrivs strategiskt viktiga aktiviteter/åtgärder för kommunen och särskilda satsningar för perioden 
2019–2022.  
 
Uppföljning sker genom en årlig skriftlig rapport till respektive kommunstyrelse samt fortlöpande 
uppföljning och utvärdering inom varje delområde. 
 

Övergripande målsättningar med samarbetet under 2019–2022 

• Målet med ett gemensamt handlingsprogram är att på ett enhetligt och tydligt sätt nå ut till kommunens 
verksamheter och medborgare.  

• Att stärka samarbetet och samverkan mellan Brandkåren Norra Dalarna och medlemskommunerna.  

• Att stärka samarbetet mellan medlemskommunerna.  

• Genom information och utbildning stärka individers egenförmåga inom respektive områden. 

• Öka samverkan med myndigheter, organisationer, näringsliv och föreningar. 

• Identifiera, följa upp och analysera fokusområden för att ständigt utveckla och förbättra det förebyggande 
arbetet. 

• Säkerställa en tillfredsställande systemledning för att kunna leda och hantera olyckor på ett effektivt och 
professionellt sätt. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår vision 
Alla människor som bor, 
besöker, verkar och 
vistas i våra medlemskommuner 
ska vara 
trygga och säkra på att 
de aldrig skadas eller 
utsätts för något brott. 
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Brottsförebyggande arbete  
Huvuddelen av kommunens brottsförebyggande arbete omfattar arbete med barn och ungdomar, 
fysiska trygghetsåtgärder samt åtgärder som fastighetsägare vidtar. I de förebyggande satsningarna 
ingår också arbete på individnivå samt kommunens myndighetsutövning som bedrivs i nära samverkan 
med polismyndighet, näringsliv och lokala initiativ. I varje kommuns delprogram för brottsförebyggande 
arbete finns mer information. 
 

Samverkan mellan kommun och polis 
Kommunpolisen driver polismyndighetens lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i 
samverkan med kommunen och andra lokala aktörer. Inriktningen på samverkan mellan kommunerna 
och polisen anpassas efter varje kommuns behov. 
 
 

Skydd mot olyckor 
Inom en kommun inträffar många oönskade händelser i form av olyckor. Kommunen har till uppgift att 
identifiera dessa möjliga händelser och analysera vilket behov av förmåga som föreligger för att både 
förebygga och hantera dessa händelser när de väl inträffar.  
 
I varje kommuns delprogram för skydd mot olyckor finns mer information om hur kommunerna arbetar 
med nedanstående frågor. 
 

Brandförebyggande och operativt brandskydd 
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har alla kommuner en skyldighet att bedriva 
räddningstjänst. Kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna bildades 1 januari 2019, förbundet ägs 
av kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen och ansvarar för att bedriva denna 
verksamhet i kommunerna. 
 
Brandkåren Norra Dalarnas arbete kan delas in i två grundläggande delar; förebyggande arbete med 
fokus på myndighetsutövning och rådgivning samt operativ verksamhet, som är det skadeavhjälpande 
arbetet på olycksplatsen. 
 
Statistik visar att brandkåren i snitt genomför drygt 200 insatser mot bränder inom förbundsområdet 
varje år, av dessa är hälften brand i byggnad och hälften brand i det fria. Utöver detta genomförs också 
insatser mot andra olyckor såsom bland annat trafikolyckor, utsläpp av farligt ämne och 
drunkningstillbud. Totalt genomför brandkåren i snitt 750 räddningsinsatser varje år. 
 
Utöver kommunens skyldighet har också den enskilde ett ansvar enligt LSO, bland annat att varna andra 
i fara och vid behov tillkalla hjälp om en brand upptäcks. Att i skälig omfattning hålla släckutrustning och 
att vidta åtgärder för att förebygga och lindra konsekvenserna av en brand är också ett ansvar som vilar 
hos den enskilde. 
 
I delprogrammet beskriver Brandkåren Norra Dalarna de risker som finns inom förbundsområdet, hur 
förbundet arbetar både förebyggande och operativt samt vilka resurser och vilken förmåga brandkåren 
har för att möta och hantera riskerna i förbundet. 
 
! Brandsäkerhet i kommunerna uppnås genom 
• att den enskilde aktivt bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete 
• att den enskilde har god kunskap och tar ansvar för sin brandsäkerhet 
• att varje bostad har fungerande brandvarnare  
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• att andelen bostäder med fungerande släckutrustning ökar 
• att brandskyddsregler efterlevs 
• att det finns goda utrymningsmöjligheter från byggnader 
 

Trafiksäkerhet 
I kommunerna Mora, Orsa, Leksand, Vansbro och Älvdalen är belastningen hård på ett 
underdimensionerat vägnät. Vägarna i kommunerna saknar på de flesta vägsträckor 
säkerhetsfunktioner såsom t.ex. vägräcken. Varje år genomför Brandkåren Norra Dalarna omkring 150 
räddningsinsatser på vägarna i förbundsområdet, vilket innebär att antalet insatser per 1000 invånare är 
2,66 i förbundet jämför med 1,77 för hela riket.    
 
I och med riksdagens beslut om det långsiktiga målet - nollvision - för trafiksäkerheten, ställs höga krav 
på att kommunerna driver ett systematiskt och effektivt trafiksäkerhetsarbete. 
 
! Trafiksäkerhet i kommunerna uppnås genom 
• att alla trafikanter visar hänsyn och respekterar gällande bestämmelser 
• god hastighetsefterlevnad, hög bältesanvändning och trafiknykterhet 
• att oskyddade trafikanter syns bra i mörker och att hjälmanvändningen är hög 
• att trafikmiljön utformas för att uppnå hög säkerhet 
 
 

Is- och vattensäkerhet 
Hur många som förolyckas vid is- eller vattenaktivitet varierar mycket från år till år, främst beror det på 
hur vädret har varit. I genomsnitt omkommer en person per år genom drunkning i kommunerna Mora, 
Orsa, Leksand, Vansbro och Älvdalen. Simkunnighet är troligen den viktigaste faktorn för att få en god 
vattensäkerhet. En annan viktig faktor är nykterhet och användande av rätt skyddsutrustning vid 
vattenaktivitet. 
 
Ansvaret för att barn i kommunerna har simkunnighet, som är ett krav för betyg, ligger hos de som 
svarar för skolverksamheten i respektive kommun. I kommunernas samlade vattensäkerhetsarbete 
ingår förutom skolan även brandkåren, olika förvaltningar och frivilligorganisationer. 
 
! Is- och vattensäkerhet i kommunerna uppnås genom 
• att den enskilde använder säkerhetsutrustning vid aktiviteter på is och vatten 
• att den enskilde kan simma 
• att fastighetsägare och verksamhetsutövare ser till att det är god tillgång till livräddningsutrustning 
vid platser för is- och vattenaktiviteter 
• att samspelet mellan olika aktiviteter på vatten och is sker på ett tryggt sätt 
 
 

Fallprevention 
Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal 
besök på akutmottagningar. Mest drabbade är äldre i den egna bostaden. Enligt statistik från 
Socialstyrelsen skedde 26 dödsfall orsakade av fall 2017 i Dalarnas län. Av 26 dödsfall var 25 personer 65 
år eller äldre. 
 
! Fallsäkerhet i kommunerna uppnås genom 
• en god folkhälsa bland de äldre i kommunen 
• en inom- och utomhusmiljö där fallskadorna förebyggts 
 
 
 
 

74



Sida 7(5) 

Brandkåren Norra Dalarna · Eldsläckarvägen 9 · 792 36 Mora 

 

 

Suicidprevention 
Suicid och suicidförsök är ett stort folkhälsoproblem. In länet begicks 36 självmord under 2107. De 
åldersgrupper som är överrepresenterade är 25–29 år, 50–54 år och 70–74 år.  
Suicidprevention bör utgå dels från ett befolkningsperspektiv och dels från ett 
individperspektiv.  
 
 

Riskhänsyn i fysisk planering 
Att ta rimlig hänsyn till olika risker när vi bygger vårt samhälle är givetvis en självklarhet. Krav på 
riskhänsyn finns bland annat i plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och som en del i kommunens risk- och 
sårbarhetsarbete. 
 
Översvämningar, ras/skred och erosion är exempel på händelser som har identifierats särskilt i 
kommunens riskanalys. Dokumentet ”Klimatanpassning i fysisk planering - Vägledning från 
länsstyrelserna” är en vägledning till kommunerna i det fysiska planarbetet. Kommunerna arbetar också 
med plan- och byggfrågor där hänsyn ska tas till risk för olyckor. Dessutom ska ras- och 
skredproblematik beaktas vid planering och byggnation. Brandkåren bevakar i sin tur riskhänsyn i 
planfrågor i remissvar till nämnd i respektive kommun. 
 
! Riskhänsyn i den fysiska planeringen finns genom 
• rimlig hänsyn till olika risker när vi bygger vårt samhälle 
• att följa kraven på riskhänsyn som bland annat finns i plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
• att ta hänsyn till risker i såväl- plan som bygglovsprocessen 
• att genomföra översvämnings- och ras-/skredstudier i kommunerna 
 
 

Krisberedskap & Civilt försvar 
Kommuner, länsstyrelser och myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska arbeta 
tillsammans för att öka samhällets krisberedskap på lokal nivå. Kommuner får statlig ersättning från 
anslag 2:4 Krisberedskap för att stärka förmågan att hantera extraordinära händelser och upprätthålla 
en grundläggande förmåga till civilt försvar. Kommunernas uppgifter regleras i överenskommelser 
mellan MSB och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  
 
Arbetet med krisberedskap regleras i överenskommelsen om kommunernas krisberedskap1 2019–2022. 
Arbetet med civilt försvar regleras i överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar2 
2018–2020. Avsikten är att en ny överenskommelse från och med 2023 ska reglera kommunernas arbete 
med både krisberedskap och civilt försvar. Det innebär att Överenskommelse om kommunernas arbete 
med civilt försvar kan komma att förlängas eller revideras för perioden 2021–2022. 
 

Krisberedskap 
Kommunerna driver många verksamheter som måste fungera även under kriser: äldreomsorg, 
vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola till exempel. För att klara detta måste 
kommunerna förbereda sig och öva, till exempel för hur viktig verksamhet ska klaras vid större elavbrott 
eller på vilket sätt skolor ska utrymmas om det sker ett utsläpp av farliga kemikalier.  
 
Målen för kommunernas krishantering är:  

• att skydda människors liv och hälsa  
• värna om samhällets funktionalitet  

 
1 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 
2  Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 
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• ge korrekt, begriplig och tillgänglig information till drabbade, allmänhet, personal, samverkande 
organisationer och media 
• upprätthålla grundläggande värderingar, demokrati, rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter 
 
 
Arbetet med kommunernas krisberedskap utgår från följande lagar:  

• lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap (LEH) 
• förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (FEH) 
• kommunallag (2017:725) 
 
Krisstöd 
I varje kommun (Mora, Orsa, Leksand, Vansbro och Älvdalen) finns en krisstödsgrupp. Denna grupp 
kallas POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande). Kommunens målsättning med POSOM-gruppen 
är att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda och organisera krisstöd i akuta situationer. Gruppen 
kan se olika ut beroende på kommun. Ofta ingår personal från socialtjänsten, sjukvården, brandkåren, 
kyrkan, polisen, skolan. Det finns en lång tradition av nära samverkan mellan samhällets stödfunktioner. 
 
! God krisberedskap uppnås genom 
• att kommunen har en utbildad och övad krisledningsorganisation 
• att invånarna har en god krisberedskap för att klara sig själv vid kriser 
• att samhällets alla aktörer samverkar 
• förmågan att bedriva samhällsviktiga verksamheter vid kris 
 

Civilt försvar 
Utgångspunkten för arbetet med civilt försvar är krisberedskapen. Den kommunala krisberedskapen utgör grunden 
för det civila försvaret, det vill säga beredskapen för höjd beredskap och krig. Målen för kommunernas arbete med 
civilt försvar är att: 
 
• skydda befolkningen 
• säkerställa samhällsviktiga funktioner 
• stödja försvarsmakten 
 
Kommunernas arbete med civilt försvar utgår från: 

• lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap (LEH) 
• förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (FEH) 
• säkerhetsskyddslagen (1996:627) och den kommande säkerhetsskyddslagen (2018:585) 
 
! Civilt försvar uppnås genom 

• En god krisberedskap från lokal till nationell nivå 
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Vill du veta mer? 
Är du nyfiken på kommunernas och förbundets arbete är du varmt välkommen att kontakta oss. Du har 
självklart också möjlighet att på egen hand fördjupa dig i våra kommuners delprogram. 
 
Kommunerna 
För att få kontakt med beredskaps- och säkerhetssamordnare, ring din kommuns växel. 

• Leksand: 0247-800 00 
• Mora: 0250-260 00 
• Orsa: 0250-55 21 00 
• Vansbro: 0281-750 00 
• Älvdalen: 0251-313 00 

 
Brandkåren Norra Dalarna 
Sök räddningschef eller ställföreträdande räddningschef på info@wbrand.se 
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   Beslutad av kommunfullmäktige 2019-11-25 § 85 
LSO Leksand 
 
Inledning 
Sammanställning av den kommunspecifika LSO dokumentationen 2019. 

Efter godkännande kommer texten delas upp i separata delprogram som kommer att finnas i elektroniska 
bilagor på vår hemsida. Design kommer att vara gemensam med alla övriga kommuner som ingår i 
Brandkåren Norra Dalarna. 

Delprogram, Leksands kommun 

Brottsförebyggande arbete 
Bakgrund och risker 
Det övergripande målet för det brottsförebyggande arbetet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Arbetet 
bedrivs på många nivåer och engagerar en lång rad olika aktörer både inom och utanför den kommunala organisationen.  

Lokalt brottsförebyggande råd 
I Leksand leds arbetet av det Lokala Brottsförebyggande rådet (Brå) och är underställt kommunstyrelsen. Rådet består av 
kommunstyrelsens ordförande, beredskapssamordnare, familj- och stöd, fritidsledare, representanter från brandkåren, Svenska 
kyrkan, polisen, näringslivsrepresentanter och intresseföreningarna. Brå har sammanträden 4 ggr/år.  

Till detta finns en arbetsgrupp- BRÅ bestående av representanter från kommunens verksamhet kommun samt polis. Arbetsgruppen 
leds av biträdande kommundirektör. Arbetsgruppen har möten var 6:e vecka. Genom en fördjupad och intensifierad samverkan skall 
forumen förebygga brott och drogmissbruk i kommunen för att därigenom öka tryggheten i samhället. Kommunens 
brottsförebyggande arbete omfattar såväl arbete bland barn och ungdomar som fysiska trygghetsåtgärder. 

Brottsförebyggande verksamhet 
• Omvärldsbevakning genom en lägesanalys som genomförs varje månad. 
• En drogförebyggande handlingsplan ska implementeras 2019 som kommer att sträcka sig från förskola t o m gymnasieskola 
• Föräldrastöd erbjuds till småbarns- och tonårsföräldrar. 
• En ny plan mot våld i nära relationer arbetas fram under 2019. 
• Ökad polisnärvaro på utsatta platser 
• Aktiv tillsyn på krogar gällande alkohol 
• Grannsamverkan 

Trygghet och otrygghet är två begrepp som används ofta, inte minst i media, vanligtvis kopplat till kriminalitet. Människors upplevda 
otrygghet står inte alltid i proportion till de faktiska risker som finns. Minskad brottslighet innebär inte automatiskt att tryggheten 
ökar. Åtgärder som syftar till att öka tryggheten är t ex trygghetsvandringar, grannsamverkan eller praktiska åtgärder som förstärkt 
belysning eller ökad närvaro av polis eller andra trygghetsskapande personer. 

Våldsbejakande extremism  
Vi har en handlingsplan mot våldsbejakande extremism för anställda i kommunen. Syftet är att ge en ökad kunskap om ämnet och en 
vägledning om förebyggande arbete för att motverka våldsbejakande extremism. Kunskap och förebyggande arbete är viktigt för att 
förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. I en demokrati har alla rätt att uttrycka sina politiska åsikter, även sådana 
som kan uppfattas som obekväma. 
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Samverkan med kommunpolis  
Styrande dokument för det brottsförebyggande arbetet är den samverkansöverenskommelse som tecknas årligen mellan 
kommunledningen och polisledningen. Se bilaga 2019 års överenskommelse. Den lokala problembilden och de lokala behoven styr 
innehållet i överenskommelsen. 

Det lokala brottsförebyggande arbetet är till viss del händelsestyrt. Exempelvis kan en plötslig ökning av bostadsinbrott kräva 
åtgärder och insatser som ligger utanför samverkansöverenskommelsen. Även händelser utanför kommungränsen kan bidra till 
behov av åtgärder. Social oro eller negativa trender i en kommun kan sprida sig till andra kommuner, något som är viktigt att vara 
medveten om. 

 
  
Målsättning  Aktiviteter  Ansvar  Medverkande  Klart  
Uppdatera BRÅ-
organisationen  

Uppbyggnad av ny struktur  Beredskapssamordnare  Lokala-BRÅ  2019  

Utbyggnad av 
Grannsamverkan  

Informationsträffar, 
uppstartsträffar  

Polisen  Säkerhetssamordnare  Pågående  

Aktuell lägesbild per 
månad  

Enkät skickas ut månadsvis  Utredare verksamhetsstöd 
och service  

Arbetsgrupp-BRÅ  Löpande  

Trygghetsvandring två 
gånger per år samt vid 
behov 

Planerade 
trygghetsvandringar.  

Beredskapssamordnare  •Kommunala tjänstemän 
•Räddningstjänst  
•Polis  
  

Löpande  

Implementerad 
drogförebyggande 
handlingsplan  

Drogförebyggande 
handlingsplan är 
implementerad i 
verksamheten  

Grundskolechef och 
gymnasiechef  

Arbetsgrupp 
drogförebyggande plan  
  

2019  

Stöd för att förebygga 
ANDT-problematik  

Föräldrastöd  Familjeteamet  Familjeteamet  Löpande  

Stöd och hjälp för 
personer som utsätts för 
våld i nära relationer  

Handlingsplan mot våld i nära 
relationer tas fram  

Avdelningschef familj och 
stöd  

Arbetsgrupp 
handlingsplan våld i nära 
relationer  

2019  

Ökad trygghet på utsatta 
platser  

Ökad polisnärvaro på utsatta 
platser  

Närpolis  Polisen  Löpande  
  
  

Fungerande utskänkning 
i krog- och 
restaurangmiljö  

Aktiv tillsyn på krogar gällande 
alkohol  

Alkoholhandläggare  Miljö- och hälsa  Löpande  
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Delprogram, Leksands kommun  

Civilt försvar  

Det civila försvaret är den verksamhet som bedrivs av civila myndigheter, kommuner, regioner, privata 
företag, frivilligorganisationer samt det civila samhället. På så vis är civilt försvar ingen organisation utan en samling av ovanstående 
verksamhet. Målet för det civila försvaret är att skydda befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till 
Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.  
Det civila försvaret är en del i totalförsvaret, den andra delen är militärt försvar. Utgångspunkten för civilt försvar är 
krisberedskapen. Den kommunala krisberedskapen utgör grunden för det civila försvaret. Det vill säga höjd beredskap eller krig.   
Kommunen är en viktig aktör på lokal och regional nivå. Kommunens uppgifter utgår från överenskommelser mellan Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Kommunens skyldigheter regleras i lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt i 
tillhörande förordning (2006:637).  
  

  
Kommunens organisation och verksamhet inför och under höjd beredskap  
Arbetet med civilt försvar innebär att kommunen planerar för höjd beredskap och krig. Vid krig eller fara för krig kan regeringen 
besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige 
är i krig råder automatiskt högsta beredskap.   
Kommunen ska ha planer för att kunna upprätthålla sin verksamhet under höjd beredskap. Planerna ska innehålla uppgifter om den 
verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap med information om bland annat krigsorganisation och vilken personal som ska 
tjänstgöra i organisationen.  
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva.   
   
  
Målsättning  Aktiviteter  Ansvar  Medverkande  Klart  
Beslut om prioritering av 
verksamheter under höjd 
beredskap  

Utreda vilka verksamheter 
som måste upprätthållas 
under höjd beredskap – 
bland annat genom 
kontinuitetsplanering  

Beredskapssamordnare  Personalavdelning  2019  

Säkra personalförsörjningen i 
verksamheter som ska 
upprätthållas under höjd 
beredskap  

Utreda behov och 
genomföra krigsplacering  

Säkerhetsskyddschef  Personalavdelning  2019  

Öka kunskapen kring 
totalförsvaret  

Informera och utbilda 
politiker   

Beredskapssamordnare  Politiker  2019  

Delta vid läns övning   Regional samverkansövning   Beredskapssamordnare  Krisledning, 
krisledningsnämnd  

2019  

Skapa möjligheter att bedriva 
prioriterade verksamheter 
under höjd beredskap  

Kontinuitetsplanering och 
personalförsörjning  

Beredskapssamordnare  Samtliga förvaltningar 
och bolag  

2022  

Skapa förutsättningar för 
ledningsansvar under höjd 
beredskap  

Utbilda kommunstyrelsen 
för sitt uppdrag under höjd 
beredskap  

Beredskapssamordnare  Kommunstyrelsen  2019–2020  

Övning totalförsvarsövning   Delta vid totalförsvarsövning 
2020  

Beredskapssamordnare  Krisledning, 
krisledningsnämnd och 
berörda funktioner  

2020  

Öka kunskapen kring 
totalförsvaret  

Utbildning inom 
grundskolan  

Beredskapssamordnare  Grundskolan  Löpande  

Öka kunskapen kring 
totalförsvaret  

Krisberedskapsveckan  Beredskapssamordnare  Allmänheten  Löpande  

  
Delprogram, Leksands kommun  
Delprogram, Leksands kommun  
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Delprogram, Leksands kommun  

Fallprevention  

Fall och medföljande konsekvenser i form av frakturer och andra skador, utgör ett stort hälsoproblem i samhället. Fallolyckor är de 
olyckor som orsakar flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar.   
Siffror från socialstyrelsen visar att i landet var det över 1 000 personer dog av fallolyckor 2017.  
Ca: 67 000 skadades så allvarligt att de fick läggas in på sjukhus. De flesta är 80 år och äldre.  
I Dalarna visar statistik från socialstyrelsen att antal slutenvårdande personer med fallskador, 65 år och äldre år 2017 uppgick till 
1663 som motsvarar 2420 per 100,000 inv.   
Samma år var antal slutenvårdade personer med fallskador i Dalarna i alla åldrar 2347 som motsvarar 820 per 100,000 inv.    
Under 2017 var det, i Dalarna, 25 personer över 65 år och äldre som dog av sina fallolyckor som motsvarar 36.6 per 100,000 inv.    
Siffran för alla dödsfall i Dalarna orsakade av fall, alla åldrar var 2017 26 personer som motsvarar 9,1 per 100,000 inv. Det tyder på en 
minskning från 2016.  
  
I Leksand bland personer 65 + uppgår till 3263 per 100,000 inv.  Fallskador i Leksand för personer 80 + uppgår till 63 per 1000 inv. Det 
finns en skillnad mellan män och kvinnor + 80. Män 49 per 1000 inv. och kvinnor 73 per 1000 inv.  
 
Orsaker till fall   
Orsaker till fall kan relateras till individuella faktorer, livsstil, sociala faktorer och miljöfaktorer. Risker för fall och fallolyckor är en 
följd av samspelet mellan omgivning, kapacitet och aktivitet. I de yngre åldrarna kan det vara barn som skadas under lek, människor 
som skadas i arbetet eller vid fritidssysselsättningar. Hos de äldre (65+) sker fallen ofta i hemmet i vardagliga situationer. Svårigheter 
att gå, nedsatt balans, nedsatt muskelstyrka, vissa läkemedel och syn-/hörselproblematik innebär ökad fallrisk för äldre personer. 
Riskfaktorer för skada/fraktur kan t.ex. vara hög ålder, låg bentäthet, låg kroppsvikt och tidigare fraktur. (Systematiskt arbete för 
äldres säkerhet, Räddningsverket, IMS, 2007)   
I åldersgruppen 65+ kan ett fall vara det som gör att man övergår från att ha klarat sig helt själv till att bli beroende av hemtjänst, 
(hem-)sjukvård, rehabilitering, hjälpmedel och bostadsanpassning. Förutom den livskvalitetsförsämring som detta innebär för den 
enskilda personen så genererar det dessutom stora kostnader för samhället.   
Samhällets totala kostnader, som är förknippade med fallolyckor enbart bland äldre, uppskattas till ungefär 14 miljarder kronor 
årligen, fördelat mellan direkta kostnader (cirka fem miljarder) och kostnader för livskvalitetsförsämringar (omkring nio miljarder). I 
dessa kostnader ingår inte produktionsbortfall och fritidsförlust. Om man fördelar kostnaderna på varje enskild medborgare i 
Sverige, blir det ungefär 1 500 kronor per individ. (Fallolyckor bland äldre, H. Gyllensvärd, Statens folkhälsoinstitut, 2009)   
 
Leksands  äldreomsorg  
Verksamheterna arbetar med ett systematiskt arbetssätt gällande fallprevention. Personalen på särskilda boenden och i hemtjänst 
uppmanas att rapportera alla fall då person hittas på golvet eller ses falla. Syftet med detta är att förebygga fler fall. Under 2018 
rapporterades 1008 fall vilket är 42 fall färre än föregående år. De flesta fall leder inte till någon skada och större delen av fallen 
inträffar i eget boende.  

I samband med fallet görs en enkel analys om förbättringar kan göras i miljön eller på annat sätt för att minska fallrisken. En 
övergripande analys görs varje år av alla fall för att se om den finns samband eller om förbättringar kan göras i ett större perspektiv 
för att minska fallen. Fallen rapporteras varje år i vård och omsorgs kvalitets och patientberättelse som redovisas till utskottet för 
vård och omsorg.  
 
Förflyttningsutbildning  
Förflyttningsutbildning för all omvårdnads-/omsorgspersonal i sociala sektorn genomförs fortlöpande av rehab personal från 
kommunen. Målet är att personalen ska ha kunskap om trygga förflyttningar så att skador (däribland fall) undviks hos både personal 
och omsorgstagare.    

 
Leksandsbostäder AB  
Personal och entreprenörer arbetar rutinmässigt med förebyggande åtgärder i form av sandning vid kommunens fastigheter under 
vinterhalvåret. Förebyggande åtgärder vid samtliga kommunala lekplatser i form av besiktning av extern besiktningsman, genomförs 
årligen. Syftet är att skapa trygga och säkra lekplatser för att minska antalet fallolyckor och övriga skador.  
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Målsättning  Aktiviteter  Ansvar  Medverkande  Klart  
Förebygga fall i hemmet i 
samband med 
vardagssysslor  

Fixar-Malte hjälper till 
med vissa sysslor och risk 
inventerar  

Fritidsavdelningen   Fixar-Malte  Löpande  

Anpassning  Rätt hjälpmedel  Arbetsterapeut  Bostadsanpassningen, 
hemtjänstpersonal   
Undersköterska   
HSL-enheten  

Löpande  

Minimera halkolyckor   
vid kommunala 
fastigheter   

Sandning  Leksandsbostäder AB  Maskinförare, 
fastighetsskötare,   

Löpande  

Höja säkerheten vid 
kommunala 
lekplatser   

Besiktning, upprustning  Leksandsbostäder AB  Fastighetsskötare   
  

Löpande  

Skapa säkra lekplatser 
med godkända fallskydd  

Ta bort farlig utrustning 
vid lekplatser  

Leksandsbostäder AB  Fastighetsskötare  Löpande  

Säker och bra 
avvikelsehantering 
gällande   
fall inom äldreomsorgen  

Uppdatera rutiner 
angående rapportering 
och hantering av fall  

MAS/MAR  Omvårdnads-
/ omsorgspersonal, 
legitimerad personal, 
enhetschef  

Löpande  

Säkra förflyttningar  Förflyttningsutbildning till 
omvårdnads-
/omsorgspersonal  

MAS/MAR  
Rehab personal  
Enhetschef  
Verksamhetschef  

Omvårdnads-
/ omsorgspersonal, 
legitimerad personal, 
enhetschef  

Löpande  

Säkra hemmiljö för + 85  Hembesök till personer 
som bor hemma + 85 för 
riskbedömning  

MAS/MAR  Enhetschef  
Legitimerad personal   

Löpande  
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Delprogram, Leksands kommun   

Is- och vattensäkerhet  

  
Leksands kommun har stora möjligheter att erbjuda ett rikt friluftsliv, både sommar- och vintertid, för såväl Leksandsbor som för 
besökande och turister. Insatser krävs för att samtliga Leksandsbor ska kunna ha ett aktivt friluftsliv nära vatten oavsett årstid.  
Säkerhet  
Vattensäkerhet i kommunen uppnås genom att den enskilde använder flytväst vid aktiviteter på vatten. God vattensäkerhet uppnår 
man också genom att den enskilde kan simma. Ju tidigare simkunnighet desto bättre vattensäkerhet. Fastighetsägare, markägare och 
verksamhetsutövare måste också se till att det finns god tillgång på livräddningsutrustning vid platser för vattenaktiviteter.  
Risker  
De största riskerna är då det vistas mycket folk vid kommunens badplatser, där det förekommer lek vid hopptorn och flytbryggor. 
Vintertid är det alltid viktigt att alla som rör sig på och vid isbelagda vatten har isvett.   
 
  

Målsättning  Aktiviteter  Ansvar  Medverkande  Klart  

Alla prioriterade badplatser 
skall inspekteras en gång per 
år  

Kontroll av säkerhetsutrustning  Fritid  Arbetsmarknadsenheten, 
Tekniska förvaltningen  

Löpande varje 
vår  

Alla prioriterade bad skall 
kontrolleras genom 
dykning minst en gång per år.  

Dykning och bottenkontroll  Fritid  
  

Leksands dykarklubb  Löpande varje 
vår  

Informationsskyltar  Uppsättning av skyltar vid 
prioriterade bad. 
Informationsskylt vid olycka  

Fritid   
  

Badplatsföreningar,    
Fritid  
  

2019  

Kontroller under badsäsongen  Återkommande kontroll  Fritid  
  

Avtalad förening för respektive 
badplats  

Löpande  

Årskurs F simundervisning 10 
ggr/läsår  

Simundervisning  Barn- och 
utbildningsnämnden  

Leksandshallen, samt 
medföljande lärare från 
respektive skola  

Löpande  

Årskurs 1 simundervisning 10 
ggr/läsår  

Simundervisning  Barn- och 
utbildningsnämnden  

Leksandshallen, samt 
medföljande lärare från 
respektive skola  

Löpande  

Årskurs 2 simundervisning 10 
ggr/läsår  

Simundervisning  Barn- och 
utbildningsnämnden  

Leksandshallen, samt 
medföljande lärare från 
respektive skola  

Löpande  

Årskurs 3-6 planerar skolorna 
själva om dom ska ha mer 
simundervisning.  
Årskurs 7-9 ansvarar 
idrottslärarna för 
återkommande simunderv.  

Simundervisning  Barn- och 
utbildningsnämnden  

Respektive ansvarig skola med 
egen personal.  
I mån av tid även 
Leksandshallen  

Löpande  
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 Delprogram, Leksands kommun   

Krisberedskap  

Kommunen ska tillsammans med länsstyrelserna och Myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbeta tillsammans för att 
öka samhällets krisberedskap på lokal nivå. Kommen har många verksamheter som måste fungera under kriser till exempel  

 äldreomsorg  
 vattenförsörjning  
 räddningstjänst  
 skola  

 
Målet för kommunens krisberedskap är att  

 skydda människors liv och hälsa  
 värna om samhällets funktionalitet  
 ge korrekt, begriplig och tillgänglig information till drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och media  
 upprätthålla grundläggande värderingar, demokrati, rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter  

  
Kommunens uppgifter utgår från överenskommelser mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). Kommunens skyldigheter regleras i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt i tillhörande förordning (2006:637).  
  
Kommunens krisledningsorganisation:  
Krisledningsnämnd  
Alla kommuner är skyldiga att ha en krisledningsnämnd. Vid en extraordinär händelse kan kommunens krisledningsnämnd vid behov 
aktiveras. Krisledningsnämnden kan då ta över hela eller delar av verksamhetsområden från nämnder i kommunen i den 
utsträckning som är nödvändig, med hänsyn till krisens art och omfattning. Syftet är att kunna fatta snabba politiska beslut vid en 
extraordinär händelse.   
 
Krisledningsgrupp/stab  
Kommunen har en utbildad och övad krisledningsorganisation som kan aktiveras när ordinarie verksamhet inte kan hantera den 
inträffade händelsen.  
  
POSOM: (Psykiskt och socialt Omhändertagande)   
Är kommunens krisstödsgrupp. Syftet med gruppen är att kunna erbjuda och organisera krisstöd vid akuta situationer vid kriser och 
katastrofer, för att förebygga psykisk ohälsa. POSOM kallas ut är när det övriga samhällsstödet inte finns tillgängligt eller räcker till.  
  
Beredskapsgrupp  
En tjänstemannagrupp bestående av beredskapssamordnare, säkerhetsskyddschef, informationssäkerhetssamordnare, IT-
chef, dataskyddsombud, kommunikationschef och biträdande kommundirektör jobbar tillsammans med att förbättra beredskapen i 
kommunen.  
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Trygghetspunkter  
Runt om i kommunen finns fastigheter som kan fungera som trygghetspunkter vid kriser och katastrofer. Beslutet att aktivera en 
eller flera trygghetspunkter tas när kommunens krisledningsgrupp tillträder under en händelse.  
Den övergripande uppgiften för trygghetspunkterna är att svara för information och trygghet för de som befinner sig inom ett visst 
geografiskt område i samband med kriser och katastrofer.  
 I Leksands kommun finns 7 trygghetspunkter.  

 Djura skola  
 Insjöns skola    
 Siljansnäs skola  
 Gästishallen, matsal och kök  
 Tällbergs skola  
 Ullvi skola  
 Åkerö skola  

 
Vad finns på en trygghetspunkt?   
Vid en trygghetspunkt kan, beroende på typen av händelse och omfattning, besökare få   

 aktuell information  
 krisstöd  
 vila   
 enklare sjukvård  
 servering av lättare mat och dryck  
 hjälp med att larma polis, ambulans och räddningstjänst   

  
 

  
Målsättning  Aktiviteter  Ansvar  Medverkande  Klart  
Att ha en god beredskap för 
att hantera kriser eller 
svåra samhällsstörningar   

Revidera 
krisledningsplanen  

Beredskapssamordnare  Samtliga förvaltningar  2020  

Upprätthålla kunskaper och 
förmågor  

Övning/utbildning  POSOM- samordnare  Ledningsgrupp/ 
ersättare samt 
stödpersoner  

Löpande  

Upprätthålla kunskaper och 
förmågor   

Övning/utbildning  Beredskapssamordnare  Krisledning, 
krisledningsnämnd  

Löpande  

Att kommuninvånarna har en 
god grundkunskap i 
krisberedskap/ 
hemberedskap  

Krisberedskapsveckan  Beredskapssamordnare  Skola åk-8  Löpande  

Säkerställa 
drivmedelsförsörjningen för 
kommunens verksamheter  

Drivmedelsförsörjning övas  Beredskapssamordnare  Tekniska förvaltningen  2020–2022  

Reservkraft samhällsviktiga 
funktioner  

Ta fram reservkraftsplan  Beredskapssamordnare  Tekniska förvaltningen  2019  

Larmövning   Övning  Beredskapssamordnare  Krisledningsnämnd, 
operativ krisledning  

Löpande  

Att ha en god beredskap för 
att klara kriser eller svåra 
samhällsstörningar  

Revidera krisledningsplan   Beredskapssamordnare   Övriga förvaltningar  Löpande 
årligen  
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Delprogram, Leksands kommun   

Riskhänsyn i fysisk planering  

  
I den fysiska planeringen, det vill säga planering som berör användningen av mark- och vattenområden, är det viktigt att ta hänsyn 
till olika riskfaktorer, exempelvis risk för ras och översvämningar.  
 
Kommunen ansvarar för översiktlig planering och en ny översiktsplan togs fram 2014. Nu pågår arbetet med revidering av den som 
förväntas vara klar till 2021. I översiktsplanen finns riktlinjer bland annat vad gäller frågor om risk för översvämning, ras och skred, 
farligt gods mm. Även i samband med detaljplanering och bygglov bevakas dessa säkerhetsaspekter.   
 
En ny VA-plan (vatten- och avloppsplan) togs fram 2016. Den ger förslag till utbyggnad av kommunalt VA och hur VA utanför 
kommunalt verksamhetsområde ska hanteras. Planen samverkar med översiktsplanen. Hänsyn till olika risker hanteras i planen.  
 
Det finns en översiktlig stabilitetskartering för ett antal utpekade riskområden. Denna används vid ärendehantering och framtagande 
av ny översiktsplan och detaljplaner.   
 
  

Målsättning  Aktiviteter  Ansvar  Medverkande  Klart  

Ny översiktsplan  Framtagande av plan  Kommunstyrelsen  Samhällsutveckling, Lärande och 
stöd, Vård och 
Omsorg, Verksamhetsstöd, 
Leksandsbostäder AB, Dala Vatten 
och Avfall AB  

2021  

Dagvattenplan  Framtagande av plan  Kommunstyrelsen  Dala Vatten och Avfall AB 
Samhällsutveckling, 
Leksandsbostäder AB,   

2020  

Skyfallskartering   Framtagande av 
kartering  

Kommunstyrelsen  Samhällsutveckling, Dala Vatten och 
avfall AB  

2021  
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Delprogram, Leksands kommun  

Suicidprevention  

Självmord (suicid) innebär en medveten, uppsåtlig, självförvållad, livshotande handling som leder till döden. Självmord är ingen 
sjukdom, men självmords-benägenheten är ändå ett problem som ofta aktualiseras i vården.  
  
Enligt socialstyrelsen visar undersökningar att upp till 96% av dem som tar sitt liv har en diagnostiserbar psykisk sjukdom. De flesta 
som tar sitt liv har haft kontakt med sjukvården före självmordet, oftast med den psykiatriska vården eller med allmänläkare. Många 
har också haft kontakt med socialtjänsten. Kontakterna innebär att det borde ha funnits möjlighet att fånga upp och förebygga 
självmord.  
  
Suicidstatistik  
I Sverige:  

 Sex gånger fler dör av självmord än i trafiken  
 En person var 6e timme tar sitt liv.  
 Fyra personer/ dygn tar sitt liv.  
 Tre personer i åldern 15–24 tar sitt liv varje vecka.  
 Självmord är vanligast bland män som är 65 år och äldre.  
 Antalet självmord minskar i alla åldrar utom bland 15–25 åringar.  

  
 Kommunens arbete  
Arbetet med suicidprevention innefattar även delar av arbetet med förebyggande av psykisk ohälsa.  
Kommunen har ett uppdrag att arbeta med budget- och skuldrådgivning. I uppdraget ingår att sprida information till andra 
professioner för att lyfta ekonomisk ohälsa och förebygga överskuldsättning. Privatekonomi är en viktig faktor som påverkar 
helheten i individers livssituation, inte minst hälsan.  
Föreläsningar på temat psykisk hälsa. Syftet är att öka medvetenhet och kunskap om faktorer som påverkar psykisk hälsa som 
droger/alkohol, att växa upp i en dysfunktionell familj, gränssättning/livsstil och inlärning. Målgruppen är unga, föräldrar och 
personal.  
Förebyggande arbete i förskola och skola för att främja en bra psykosocial miljö.  
Orosanmälan sker om misstanke finns att barn och unga far illa.  
Samverkan finns mellan kommun och region Dalarna på ledningsnivå med lokal- och landstingspolitiker samt verksamhetschefer 
från barn & utbildning, socialförvaltning, psykiatri och vårdcentral.  
  
Verksamhet 
Öppenvården består av fem enheter; ungdomsmottagningen, familjerådgivningen, Haga missbruk samt öppna förskolan och 
familjeteamet som ingår i Familjecentralen Bönan. 
Alla verksamheter riktar sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov av stöd som tillhör socialtjänstens 
ansvarsområde eller söker råd och stöd på öppet intag.  
Familjeteamet är en mottagning för barn, ungdomar och deras familjer med uppgift att bland annat förebygga och behandla psykisk 
ohälsa.  
Ungdomsmottagning och elevhälsa jobbar med förebyggande arbete, stödjande/rådgivande samtal till barn och unga/unga vuxna. 
Haga öppenvård-missbruk frivillig behandling och rådgivning som vänder sig främst till personer som oroar sig för sitt missbruk av 
alkohol, droger, spelanvändande eller är anhörig till någon person med missbruksproblem. Haga öppenvård arbetar främst på beslut 
från socialtjänsten men ger råd och stöd på öppet intag och de som vänder sig till verksamheten kan få vara anonym.  
Dagverksamhet psyk ”Möjligheternas mötesplats” är en öppen verksamhet som vänder sig till de som har ett psykiskt 
funktionshinder, eller mår dåligt av att vara ensam och har ett behov av att komma ut och träffa andra. 
Boendestöd kan ge stöd och hjälp i vardagen och utförs i bostaden så att det finns möjlighet att leva ett så aktivt, meningsfullt och 
självständigt liv som möjligt. 
Boendestöd vänder sig till: 

 Personer med psykisk funktionsnedsättning 
 Personer med samsjuklighetsproblematik 
 Personer som tillhör LSS personkrets (Lagen om stöd och service)  
 Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som till exempel ADHD, ADD och Tourettes syndrom. 

Anhörigstöd finns för de som vårdar eller stödjer en närstående eller en vän.  
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Målsättning  Aktiviteter  Ansvar  Medverkande  Klart  
Förebygga och behandla psykisk 
ohälsa hos vuxna/äldre  

Identifiera och   
uppmärksamma   
riskfaktorer/ psykisk 
ohälsa.  
Skapa en handlingsplan 
och remittera till Region 
Dalarna.  

Leksands kommun,  
HSL- /SOL  
Enheterna  
Region Dalarna   
  

MAS/MAR  
Ansvarig Läkare  
Sjuksköterska  
Övrig personal  
Enhetschef  
Anhörig  

Löpande  

Förebygga och behandla   
psykisk ohälsa hos barn och 
ungdomar  

Identifiera och   
uppmärksamma   
riskfaktorer/ psykisk 
ohälsa. Kontakta 
vårdnadshavare och   
remittera till 
landstinget/BUP.  

Leksands kommun  
Elevhälsa  
Socialtjänst  
Familjecentralen  
Region Dalarna  

Skolsköterska  
Skolläkare 
Specialpedagoger 
familjebehandlare 
Lärare/Förskollärare  
Kuratorer  
Psykologer  
Vårdnadshavare   
Ungdomsstödjare   

Löpande  

Främja en bra psykosocial miljö i 
skolan så att barnen på skolorna 
i Leksands kommun känner sig 
trygga.  

Utbildning/information 
till elever kring normer 
och maktstrukturer samt 
arbete för att skapa en 
bra värdegrund  

Elevhälsan  
Rektor  

Skolsköterska  
Skolläkare 
Specialpedagoger 
Lärare/Förskollärare  
Kuratorer  
Psykologer  
Vårdnadshavare   
  

Löpande  

I ett tidigt skede erbjuda   
rätt insatser till barn/  
ungdom  

Samverkan, rådgivning 
och konsultation kring 
barns och ungas psykiska 
hälsa  

Förskola/Skola   
Socialtjänst   
Familjeteamet   
Primärvård    
BUP och HAB i 
samverkan  
Ungdomshälsan 
Familjecentralen 

Skolsköterska  
Skolläkare 
Specialpedagoger 
familjebehandlare 
Lärare/Förskolelärare  
Kuratorer  
Psykologer  
Vårdnadshavare   
Ungdomsstödjare   

Löpande  

Öka medvetenhet och kunskap 
om faktorer som påverkar psykisk 
hälsa  

Föreläsningsserie kring 
psykisk hälsa  

Leksands kommun Region 
Dalarna  

Skolsköterska  
Skolläkare 
Specialpedagoger 
familjebehandlare 
Lärare/Förskolelärare  
Kuratorer  

Löpande  

Fokus på rådgivning och stöd till 
ungdomar mellan 13–23 år   

Ungdomshälsan Leksands kommun Region 
Dalarna  

Skola  
Primärvård  
Socialverksamhet  
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Delprogram, Leksands kommun   
 

Trafiksäkerhet 
Nollvisionen, som är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige, har lett till förändringar i såväl trafiksäkerhetspolitiken som sättet 
att arbeta med trafiksäkerhet. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas allvarligt i trafiken. 
Nollvisionen är ett etiskt förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. 
Trafiksäkerhetsarbetet i Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans 
förutsättningar. 
 
Leksands kommun och Leksandsbostäder arbetar regelbundet med att höja trafiksäkerheten inom Leksands kommun. 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras och genomförs kontinuerligt. Kommunen utför hastighetsmätningar på sträckor där det 
upplevs att fordonsförare ofta överskrider gällande hastighetsbegränsning. Genom samarbetet med polisen levererar kommunen 
resultaten av mätningarna till dem. 
 
För att förbättra trafiksäkerheten för trafikanter så träffar Leksands kommun Trafikverket regelbundet och lämnar synpunkter på 
brister och förslag på åtgärder längs de allmänna vägarna. På de kommunala vägarna utförs kontinuerlig översyn för att upptäcka 
brister. Oskyddade trafikanter prioriteras högt och en målsättning inom kommunen är att 1 km gång- och cykelväg ska tillskapas eller 
förbättras per år. Kommunen sköter idag ca 4 mil kommunala gator, 3 mil gång- och cykelväg samt 33 mil enskild väg. 
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Målsättning  Aktiviteter  Ansvar  Medverkande  Klart  
Sammanhängande GC-stråk 
med god standard och säkra 
passager   

Tillskapa nya GC-stråk  
Ny beläggning på GC-vägar  
Förbättring av passager  
Genomförande av cykelplan  
  

Trafikenheten, Gata/park, 
Trafikverket  

Skola, Representanter från 
bostadsområden, byar, vägföreningar 
etc.  

Löpande  

Ny gång och 
cykelväg Moskogen - 
Häradsbygden  

Genomförande av projekt  Samhällsbyggnad  Trafikverket, fastighetsägare, Byar  2022  

God efterlevnad av gällande 
trafikregler såsom hastighet, 
väjningsplikt etc.  

Trafikmätningar  
Översyn av gällande regler  
Skyltning  
Fysiska åtgärder   

Trafikenheten, Gata/park  
  

Polisen  Löpande  

Säker trafikmiljö vid skolor  Skyddsronder  
Belysnings åtgärder   
Översyn vägskyltar  

Trafikenheten, Skolan, Fastighet  Gata/park  Löpande  

Vid behov genom-  
förs trafikkontroller  

Olika former av trafikkontroller  Polisen  Leksands kommun  Löpande  

Bra belysning på gator och i 
parker  

Förnyelse av bef belysning  
Komplettering av belysning  
Prio att GC-vägar är belysta  

Trafikenheten  
Trafikverket  

Dala-Energi, Skola, Representanter 
från bostadsområden, byar, 
vägföreningar etc.  

Löpande  

Kommunen använder säkra 
bilar och reser trafiksäkert  

Kravställning i samband med 
upphandling  
Riktlinjer för arbetsresor (mer 
kollektivt, hjälm vid cykling etc)  

Upphandling  
Beställande enhet  
Alla medarbetare  

  Löpande  

Att vägar ska hållas   
i ett tillfredsställande skick  

Årlig översyn  
Underhållsåtgärder  
Bidrag till vägföreningar (endast 
statligt bidrag!?)  
Träffar med Trafikverket  

Trafikenheten  
Gata/park   
Vägföreningar  
Trafikverket  

  Löpande  

Arbeta förebyggande mot 
halkolyckor  

Sandning  
Priokartor för vinterväghållning  

Gata/park, Trafikenheten  Vägföreningar  Löpande  

Ökad förståelse om siktens 
betydelse vid gatukorsningar  

Information till medborgare via 
annonser i lokala blad samt via   
Leksands kommuns hemsida  

Byggavdelningen  
  

Trafikenheten  
Gata/park  

Löpande  

Trygghetsvandringar  Genomföra trygghetsvandringar 
2 st  

Säkerhetssamordnare  Medborgare. Polis, RDM, Politiker, 
Förvaltningsrepresentanter  

Löpande  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Till LVAB
 

VA – Sunnanäng, öster om Siljansvägen 
 

Rekommendation till beslut 

DVAAB anhåller att LVAB föreslår till kommunfullmäktige om utökning av verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd kartskiss. Beslutet togs på LVABs styrelsemöte 
2021-04-08. 

 

Bakgrund 

I Sunnanäng finns det fyra fastigheter som är lokaliserade öster om Siljansvägen. De här 
fastigheterna är idag ej anslutna till det kommunala VA-nätet. I samband med att 
överföringsledningen mellan Leksand och Tällberg byggs är det gynnsamt att utöka 
verksamhetsområdet och ansluta dessa fastigheter. Berörda fastighetsägare är informerade och 
mycket intresserad. DVAAB har utrett teknisk möjlighet och ekonomiska konsekvenser  

 

Slutsats 

Utbyggnad av VA inom det aktuella området, beräknas kosta ca: 1400 tkr. Arbetet inkluderas i 
entreprenadarbetet inom projektet överföringsledningen Tällberg-Leksand. Intäkter i form av VA-
avgifter tillkommer enligt gällande VA-taxor. 

 

Dala Vatten och Avfall AB 
Lisbeth Skinnar Martinsson 
Affärsområdeschef VA
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Till Styrelsen för Leksand Vatten AB och Styrelsen för Dala Vatten och Avfall AB                                 
Sunnanäng 2021-03-25 
 

Förslag komplettering utbyggnad av VA – Norra delen av Yttervägen 
Dala Vatten och Avfall AB föreslår en utökning av verksamhetsområde för VA 
projektet Norra delen av Yttervägen. Vi är fyra fastighetsägare öster om Siljansvägen, 
i nära anslutning till nya överföringsledningen, som är angelägna om att våra 
fastigheter blir inkluderade i det utökade verksamhetsområdet samt i VA-projektet 
då vi är stort behov av att få ansluta oss till kommunalt VA. 
 
Kommunalt vatten och avlopp är en viktig förutsättning för att som permanent-
boende bidra till Siljansbygdens fortsatta möjlighet att utvecklas och vara en hållbar 
miljö för människor att leva och bo i. Våra fastigheter är de enda av våra grannar 
inom området Sunnanäng/Hjortnäs som för närvarande saknas i utbyggnaden av 
kommunalt VA, men framförallt är det viktiga miljömässiga aspekter att ta hänsyn till.  
 
Bakgrund  
Fastigheterna  
ligger i öster om Siljansvägen ovanför sluttningen ner mot Siljan, parallellt med den 
nya överföringsleden som dras mellan sträckan Leksand-Tällberg. Sträckan fram till 
den nya dragningen är cirka 60 meter från våra fyra fastigheter. 
 
Idag har vi egna avlopp i varierande skick samt en gemensam privat vattenledning 
dragen från kommunal huvudledning. Den installationen var en tillfällig akut lösning 
från 1987 i väntan på utbyggnad av kommunalt VA. Detta är i längden inte en hållbar 
vattenlösning för oss permanentboende, då vi är helt beroende av en enskild 
fastighetsägares välvilja och det kan bli kostsamt vid eventuella framtida problem.  
 
Ny överföringsledning - möjlighet att ansluta samtliga boende i området  
När överföringsledningen mellan Leksand och Tällberg dras fram uppstår 
möjligheten att ansluta fler fastigheter till den kommunala VA-anläggningen längst 
med sträckan, vilket också Dala Vatten och Avfall AB har konstaterat för samtliga 
fastigheter (totalt 44 fastigheter) väster om Siljansvägen.  
 
Genom att förbereda anslutningen till våra fyra fastigheter kan vi få möjlighet att 
bidra till miljön i och vid Siljan. Det går inte att bortse från att våra fastigheter tillhör 
samma bygemenskap som övriga 44 fastigheter. Det finns inte något rimligt skäl för 
att våra fastigheter skall undantas från VA-anläggningens verksamhetsområde, när 
detta fastställs enligt 7§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.    
 
Anmärkningar från Leksands Kommuns miljöenhet 
Den 23 november 2017 kontaktade ägarna till fastigheten  Leksands 
Kommun med anledning av att fastigheten endast har en tvåkammarbrunn. Vid 
inventeringen framkom följande av Olle Rydberg, miljöchef: ”Vi konstaterar att 
avloppet inte uppfyller dagens krav på rening. Fastigheten ligger dock i ett område 
som kan komma att anslutas till allmän VA-anläggning. Den dagen verksamhets-
område för VA bildas skall fastigheten anslutas till anvisad anslutningspunkt, den 
enskilda anläggningen får då inte användas längre. Med relativ låg belastning (två 
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året runt boende) bedöms anläggningen kunna fortsätta användas till dess att 
verksamhetsområde bildas, under förutsättning att inga olägenheter uppdagas. Om 
inte allmänt VA anordnas föreslår jag att vi utvärderar anläggningen 2022-12-31”. 
 
Permanentboende att inkludera i projektet VA – Norra delen av Yttervägen  
Vi utgår således från att projektet inkluderar förberedelser för kommunalt VA för 
våra fyra fastigheter, som enligt nuvarande plan är de enda fastigheterna utan 
kommunalt VA i det aktuella området. Ett uppskjutet beslut kommer att medföra 
stora merkostnader för oss, men framförallt miljömässigt är risken överhängande att 
hälsovådligt vatten förs med bäckar ner mot grannfastigheter och därefter Siljan. 
Denna risk är särskilt stor under snösmältning då översvämningar förekommer. 
 
Kommunalt vatten och avlopp ger oss möjlighet att gemensamt ta ansvar för sjön 
Siljans unika naturvärden, för en tillfredsställande vattenkvalité och för Siljans 
förutsättningar att utgöra en god livsmiljö för växt- och djurliv vilket är i linje med 
EU:s vattendirektiv. Enligt Leksands kommuns VA-plan ligger Sunnanäng i ett 
prioriterat utvecklingsområde i kommunen. Kommunalt avlopp ökar områdets 
attraktionskraft och utvecklingspotential. 

Fakta om fastigheterna 

• , permanentboende,  
samt gäststugan för fyra personer i anslutning till fastigheten. Godkänd 
avloppsanläggning enligt inspektion år 2012.  
 

•  
tvåkammarbrunn från år 1978.  
 

•  permanentboende,  
 fastigheten, tvåkammarbrunn tidigt 1960-tal. 

 
•  

från slutet av 1970-talet.   
 
Ni är välkomna att kontakta oss om ni önskar ytterligare underlag.  
 
Med vänliga hälsningar 
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Projektnamn Projektnr Datum

Södra Sunnanäng - ansl 4 fastigheter 2021-01-19

Status Handläggare Ändr datum  Bet Total

1 228 083

Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp

BBC.17 Inventering av skaderisker
 - - - 925

BCB.32 Åtgärd för el- och telekablar o d i mark
Ledning EL, TELE, OPTO R st 7 249 1 743

Ledning EL, TELE, OPTO R m 60 75 4 500

BCB.7182 Tillfälliga kantstöd, barriärer o d
Avser GP-link vid arbete inom Trafikverkets vägområde - - - 16996

Avser skyddsräcken vid övriga vägar - - - 4249

BFB.2 Fällning av enstaka träd
Stamdiameter 0,1-0,3 m vid 1,3 m höjd över markytan R st 40 167 6 680

Stamdiameter >0,3 m vid 1,3 m höjd över markytan R st 10 334 3 340

BFD.13
Stubbrytning inom område för sammansatt markyta och 
vegetationsyta
Fall B R st 20 203 4 060

CBB.3111 Jordschakt för va-ledning
Schaktarea >1,0 m2 Fall A R m3 2930 109 319 370

Schaktarea >1,0 m2  Fall B R m3 375 175 65 625

CEC.2111 Ledningsbädd för va-ledning
Tjocklek 0,15 m. Fall B. R m2 410 98 40 180

CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning
Fraktion 0-8 mm. Fall B R m3 324 378 122 472

CEC.4111 Resterande fyllning för va-ledning
Fall A R m3 2931 79 231 532

13010603

Prissatt MF 1(5)

97



Projektnamn Projektnr Datum

Södra Sunnanäng - ansl 4 fastigheter 2021-01-19

Status Handläggare Ändr datum  Bet Total

1 228 083

Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp

13010603

DBB.1212
Materialskiljande lager av geotextil under ledningsbädd i 
ledningsgrav i jord

R m2 2005 8 16 037

DGB.12 Återställande av väg, plan o d med obundet slitlager

Tjocklek=50 mm R m2 200 27 5 400

DGB.31 Återställande av planteringsyta
Fall A R m2 1400 12 16 800

DGB.32 Återställande av gräsyta

Fall B R m2 700 56 39 200

DGB.33 Återställande av naturmarksyta

 Fall A R m2 500 5 2 500

PBB.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i ledningsgrav
V32 R m 24 22 528

V50 R m 416 44 18 292

PBB.5215
Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör, i 
ledningsgrav
S110 PP släta rör R m 24 67 1 608

PBB.5216
Ledning av PP-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör, i 
ledningsgrav
S200 PP typ Pragma R m 415 177 73 455

PBC.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i skyddsledning

Prissatt MF 2(5)
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Projektnamn Projektnr Datum

Södra Sunnanäng - ansl 4 fastigheter 2021-01-19

Status Handläggare Ändr datum  Bet Total

1 228 083

Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp

13010603

V50 R m 19 262 4 978

Tätning mellan medierör och skyddsrör stål 139 x 5,6 R st 1 1085 1 085

PBC.5216
Ledning av PP-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör, i 
skyddsledning
S 200 PP typ Pragma R m 19 373 7 087

Tätning mellan medierör och skyddsrör stål 323*7,1 vid pkt 12:9 R st 1 1085 1 085

PBF.2121 Tryckt eller borrad ledning av icke ytbehandlade ståltuber
Ledning dimension 323 x 7,1 R m 19 5000 95 000

Ledning dimension 139 x 5,6 R m 19 2000 38 000

PCB.111 Axiell anslutning av tryckledning
Anslutning ny PE50 PN12,5 till befintlig PE50 PN12,5 R st 1 254 254

PCB.112 Axiell anslutning av självfallsledning
Anslutning ny PP 200 till befintlig PP 200 R st 1 845 845

PCE.12 Inre inspektion av självfallsledning
S 200 PP R m 435 32 13 920

PDB.22 Tillsynsbrunn av plast
PP diameter 400 mm med körbar teleskopisk betäckning typ Tierp teleskop 

STB R st 10 4439 44 390

PDC.111 Nedstigningsbrunn av betong på skyddsledning
Skyddsledningsbrunn R st 1 11739 11 739

PEB.1111 Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning
Servisventil V32 R st 4 2146 8 584

Prissatt MF 3(5)
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Projektnamn Projektnr Datum

Södra Sunnanäng - ansl 4 fastigheter 2021-01-19

Status Handläggare Ändr datum  Bet Total

1 228 083

Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp

13010603

Avstängningsventil V50 R st 1 2624 2 624

YBC.3113
Tryck- och täthetskontroll av vattenledning av rör av PE, PP 
och PB
Samtliga provtryckningar vatten - - - 3000

Prissatt MF 4(5)

100



Ledningsnät 458 2 681 kr 1 228 081 kr

Kostnad som ingår i 
framtida utbyggn omr 115 -950 kr -109 250 kr
Delsumma 1 118 831 kr

Projektering 3% 33 565 kr

Administration 5% 55 942 kr

Byggledning 5% 55 942 kr

Oförutsedda händelser 15% 167 825 kr

Summa total 1 432 104 kr

Utbyggnad 4 
fastigheter

Ledning 
(m) A´ pris Kostnad

Prissatt MF 5(5)
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Styrelsemöte LVAB
Överföringsledning Leksand – Tällberg

Beslut om 4 fastigheter öster om 
Siljansvägen

2021-04-08

102



Bakgrund
• Verksamhetsområde för Norra Yttervägen godkändes på 

Kommunfullmäktige den 14/2-2021, dnr 2020 .

• Skrivning från fastighetsägare öster om Siljansvägen, se 
ring på kartan, inkom till kommunstyrelsen 2021-01-14. 
Se bilaga.

• DVAAB fick informationen om skrivelsen, 2021-01-15 och 
VA-chef beslöt att ärendet skulle utredas angående 
teknisk lösning, tidplan samt ekonomi.

• Projektledare presenterade förslaget att utöka 
verksamhetsområde med dessa 4 fastigheter, på 
styrgruppsmöte 2021-03-03 och . Styrgruppen bad om 
alternativ till förslaget

• Ärendet tas upp på dagens styrelsemöte i LVAB, 2021-04-
08, med två beslutsalternativ.
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Underlag och bilagor

• Projekterad teknisk lösning och ledningsdragning är framtagen. 
Se bilaga ”5.Ritning kalkyl 4 fastigheter”.

• Ekonomisk bedömning är gjord. Cirka 1432 kSEK för ledningar. 
Se bilaga ”5.210119 Kostnadsbedömning med kalkyl”.

• Kompletterande skrivning från fastighetsägare. 
Se bilaga ”Kommentarer VO boende”

• Miljökontorets bedömning av fastigheter. Se slide nr 6 i denna Power 
Point.

104



Beslut - 2 alternativ till anslutningar
A) Utöka verksamhetsområdet med 
dessa 4 fastigheter

B) Avtalsanslutning för dessa 4 
fastigheter

Kostnad - för ledning fram till 
fastighetsgräns*

1432 kSEK betalas av VA-huvudman En del av 1432 kSEK betalas av 
fastighetsägare

Kostnad - för ledning från 
fastighetsgräns till hus

Betalas av fastighetsägare Betalas av fastighetsägare

Tidplan - för genomförande av 
denna ledning

Inkluderas i nuvarande projekt Inkluderas i nuvarande projekt, vid 
eventuell överklagan försenas 
utbyggnaden

Juridiska risker Inga Beslutet kan överklagas till 
länsstyrelsen

Intäkter från 
anslutningsavgifter

663 168 kr från 
spillvattenanslutningar

663 168 kr från 
spillvattenanslutningar

* Delar av sträckningen blir en tidigarelagd investering av DVAAB för, av Leksands Kommun, utpekat framtida 
exploateringsområde - öster om de här fastigheterna. Uppskattningsvis är 50% av kostnaden en tidigarelagd 
investering för DVAAB och 50% tillhörande ledningar för dessa 4 fastigheter. 105



DVAABs rekommendation till beslut

Beslutet att exkludera de här fyra fastigheterna från beslutat verksamhetsområde 
(dnr 2020 ) är tveksamt. Bedömningen från DVAAB är att, vid en eventuell 
överklagan, ger länsstyrelsen fastighetsägaren rätt då Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster säger: ”8 § Om verksamhetsområdet behöver omfatta en eller flera 
fastigheter som ingår i en samfällighet för va-frågor, skall verksamhetsområdet bestämmas 
så att det omfattar alla fastigheter som ingår i den särskilda samfälligheten.”

För att inte riskera ett långdraget ärende så rekommenderar DVAAB att LVABs
styrelse ger DVAAB uppdraget att inkomma med ett tjänsteutlåtande till Leksands 
Kommun om att utöka verksamhetsområdet med de berörda fyra fastigheterna.
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Bilaga. 
Status på avloppsanläggningar för berörda 
fastigheter
Från Petrus Tengner på miljökontoret, Leksands Kommun (210122)Hej!

Jag hittar följande uppgifter om avloppen i Sunnanäng, öster om Siljansvägen.

 Trekammarbrunn och infiltration, hittar inget tillstånd på anläggningen, men 2005 bedömde man i samband med en 
tt befintlig infiltration var ok (vid det tillfället).

: Tillstånd för mulltoa 1981, men sedan har sluten tank installerats utan tillstånd för WC. BDT-avlopp utan tillstånd (?)

: Tillstånd till trekammarbrunn från 1978. Infiltration oklar.

: Enligt inventering tvåkammarbrunn för WC+BDT, oklart med infiltrationen.

Vi inventerade avloppen i området 2014 . Tyvärr kan jag inte se de inventeringsrapporter vi skickade, men vi bör ha haft anmärkning 
på åtminstone  

problem med att den slutna tanken fylls för snabbt, och är i behov av annan lösning (tanken saknar också tillstånd).

Även  kan vara i behov av åtgärd nu då det gått ytterligare 16 år sedan den bedömdes ok 2005.

I inventeringsrapporterna till fastighetsägarna kan det också stå att vi avvaktar kommunal utredning, men det kan jag bara se i det 
ärendesystem som ligger nere för tillfället. Normalt uppmanade vi fastighetsägare med brister på sina avlopp att komma in med
ansökan om ny anläggning, men vad jag kan se har ingen gjort något, så jag misstänker att vi avvaktade kommunalt för dessa 
fastigheter
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

 
  

Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 52 Dnr 2021/417 

Gallringsbeslut för inkomna pappershandlingar - 
byggavdelningen 

Beskrivning av ärendet 
Byggavdelningen får in stora mängder allmänna handlingar på papper varje 
år. I och med att dessa handlingar skannas in och registreras digitalt i ärende- 
och dokumenthanteringssystemet Evolution samt förvaras i pappersformat i 
mappar bevaras dessa handlingar dubbelt. Att förvara handlingar i mappar är 
tids- och kostnadsdrivande för förvaltningen. För att få till smidigare 
processer inom förvaltningen och undvika en framtida utbyggnad av 
kommunhusets arkiv föreslås det att inkomna pappershandlingar med ett 
fåtal undantag få gallras efter inskanning. För att kunna gallra allmänna 
handlingar krävs ett gallringsbeslut. 
Kommunen har ett system för långsiktig bevarande av digital information (e-
arkiv) och byggavdelningen har tagit fram rutiner för att säkerställa att 
inskanningen av handlingar är av lämplig kvalitet och är fullständig. Därför 
anser arkivarien att gallring av pappersoriginalen inte kommer att ha en 
negativ inverkan på avdelningens arkivinformation. 

Finansiering 
Antagande av gallringsbeslutet innebär inga extra kostnader för kommunen. 
Vid icke beslut kommer allmänna handlingar att förvaras både på papper och 
digitalt vilket är onödig förvaring av handlingar innebär kostnader för 
arkivering samt sätter press på kommunens arkivutrymmen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från arkivarie Andrew Tutt-Wixner, daterat 2021-03-31. 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Byggavdelningens inkomna pappershandlingar kan gallras omgående 

efter inskanning med undantag av följande handlingstyper: 
 
 Externa avtal och kontrakt 
 Handlingar som p.g.a. sin form och/eller storlek inte kan bevaras i 

skannat format. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

 
  

Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Beslutet skickas till 
Arkivarie Andrew Tutt-Wixner för vidarebefordran till berörda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-06 

 
  

Socialutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 14 Dnr 2021/173 

Patientsäkerhetsberättelse sociala sektorn 2020 

Beskrivning av ärendet 
I Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2011:9) står att en 
patientsäkerhetsberättelse ska upprättas årligen. Nu föreligger 
patientsäkerhetsberättelse för den kommunala hälso- och sjukvården i 
Leksands kommun 2020. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig 
för den som önskar ta del av den.  
Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva vilket patientsäkerhetsarbete som 
bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits samt vilka resultat som 
uppnåtts. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Den sammanfattande bedömningen är att patientsäkerheten och kvalitén 
inom hälso- och sjukvården i Leksands kommun under 2020 har varit av god 
kvalitet. Fortsatta förbättringsarbeten kommer att fortgå 2021.  
 
Prioriteringar 2021 
Fortsatt arbete för en god och säker vård för att minska vård skador. 
Utifrån situationen som varit under 2020 föreslår medicinskt ansvariga att 
mål och strategier för 2021 skall delvis vara samma som 2020. 
Vårdplaner skall upprättas för att kunna följa vård och behandling 
Ansvaret för ledning och styrning av Hälso- och sjukvård skall tydliggöras 
för enhetschefer 
Kunskapen om kvalitetskriterierna i verksamheterna skall ökas 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-19 
Patientsäkerhetsberättelsen, daterad 2021-03-29 
Handlingsplan, daterad 2021-03-29 

Utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2020 
2. Anta förslag till prioriteringar 2021 gällande fortsatt 

patientsäkerhetsarbete. 
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Kommunstyrelsen 
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Sammanfattning 
__________________________________________________________________ 

Mål, de viktigaste åtgärderna som vidtagits, de viktigaste resultaten som uppnåtts och en blick framåt
  

Den sammanfattande bedömningen av MAS, MAR och verksamhetschef enligt kapitel 4§ i hälso- och 
sjukvårdslagen anser att patientsäkerheten och kvalitén inom hälso- och sjukvården i Leksands 
kommun under 2020 varit av god kvalitet.  

De viktigaste åtgärderna under 2020 för att öka patientsäkerheten har varit: 

Kvalitetskriterier har tagits fram 2020 för SÄBO som ett led i att stärka 
patientsäkerheten.  
 Hälso- och sjukvårdsansvar -tydliggöra ansvar för ledningsfunktioner 
 Hälso- och sjukvårdsprocessen -tydliggöras för legitimerade och 

enhetschefer  
Åtgärder som vidtagits under 2020 för att stärka patientsäkerheten är:  
Åtgärder för att minska och stoppa smittspridningen har satts in på alla nivåer i 
organisationen. Samtliga verksamheter har genomfört riskanalyser kopplat till pandemin. 
Dessa har handlat om risk för smittspridning, användandet av skyddsutrustning och kunskap 
om följsamhet till basala hygienrutiner samt risker vid låg bemanning. 
All omvårdnadspersonal har gått utbildning i Basala hygienrutiner och säker- på och 
avklädning av personlig skyddsutrustning och skrivit under att man tagit del av 
ansvarsförbindelsen. 
Ledningsgrupp för hälso- och sjukvård med verksamhetschef HSL, medicinskt ansvariga och 
enhetschef för hälso- och sjukvård har startats upp och stärkts under året i 
patientsäkerhetsarbete med regelbundna möten för att samverka kring avvikelser, rutiner och 
covid-19. 
Ett arbete pågår av medicinskt ansvariga för ökad patientsäkerhet med att uppdatera och skapa 
nya riktlinjer och styrdokument i syfte att tydliggöra ansvaret för hälso och sjukvårdprocessen 
och hur den ska dokumenteras.  
Flera åtgärder har genomförts för att förbättra den palliativ vården. Teamarbete och planering 
av den palliativa vården i ett nära samarbete med anhöriga, legitimerad personal och 
baspersonal är en framgångsfaktor. 
Ny kompetensstrategi för demensområdet har antagits under 2020. 
Digitala läkemedelsskåp har införts i kommunens särskilda boende. 
För avvikelsehanteringen och arbetet med att utreda, analysera orsak och vidta åtgärder som 
följs upp i syfte att förhindra upprepning, kvarstår samma brister som tidigare år. Man 
fullföljer inte processen.  
Under 2021 ska egenkontroller för basala hygienrutiner och covid-19 rutiner genomföras 
fortlöpande varje månad inom samtliga verksamheter. Syftet är att förebygga smittspridning 
och vara förberedd då risken är stor för nya utbrott. 
Behov finns att följa upp konsekvenser av pandemin från året som gått. 
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Enligt nationell handlingsplan ska alla huvudmän ha en lokal långsiktigt och uthållig 
handlingsplan för patientsäkerhet som sträcker sig över 2020-2024. På grund av pandemin 
förslår medicinskt ansvariga att delvis ha kvar samma mål som 2020 och arbetet med 
påbörjad Handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024 
återupptas och fortsätter att följas upp under 2021. 
 
Ett viktigt MÅL 2021 är att utveckla verksamheten inför omställning Nära vård.  

Inledning 
Patientsäkerhetsberättelsen 2020 sammanfattar Leksands kommuns arbete med patientsäkerhet under 
året och är sammanställd av medicinskt ansvariga. 

Patientsäkerhetsberättelsen presenteras under fyra huvudrubriker: 

- Struktur beskriver organisation, ansvar och arbetssätt i Leksand kommun. 
- Process beskriver de åtgärder som genomförts under året för att förbättra identifierade brister. 
- Resultat/Analys beskriver resultat av arbetet under året och analys av detta. 
- Mål och strategier för 2021 

Kursiv text förklarar det som är reglerat för innehållet i en patientsäkerhetsberättelse och vad 
hänvisningar till lagar och förskrifter under respektive rubrik innebär 

 

STRUKTUR 
Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659, 3kap. 1§ och SOSFS 2011:9, 3 k Övergripande mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet 
i syfte att säkra verksamhetens kvalitet och hur dessa mål och strategier har koppling till resultat från 
tidigare år 

Övergripande mål: Ingen patient ska drabbas av vårdskada inom vård och omsorg 
Utifrån de brister som beskrevs i patientsäkerhetsberättelsen 2019 fattades beslut om 
målområden för 2020 som verksamheterna ska förbättra och utveckla som ett led i att stärka 
patientsäkerheten. 
Besluten fattades i krisledningsnämnden 
Flera av de åtgärder och aktiviteter som var planerade utifrån mål och strategier för 
patientsäkerhetsarbetet 2020 har inte genomförts. Utifrån situationen som varit under året 
föreslår medicinskt ansvariga att mål och strategier för 2021 ska delvis vara samma som 
under 2020.  
Övergripande mål: Ingen patient ska drabbas av vårdskada inom vård och omsorg 

- Mål: Förbättra kvalitén av vården vid livets slut 
- Mål: Fortsätta utveckla arbetssätt med riskbedömningar senioralert 
- Mål: Ökad livskvalité för personer med demenssjukdom 
- Mål: Öka följsamhet av ordinerade åtgärder av legitimerade arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter 
- Mål: En välfungerande avvikelseprocess för att minska avvikelser inom kommunens 

verksamheter 
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 Åtgärder som vidtagits utifrån målområden 

- Att internt och externt samarbeta vid utskrivningsprocessen  
- Att alla särskilda boenden fortsätter med teammöten där arbetet med IGP, 

riskbedömningar, levnadsberättelse och avvikelser alltid tas upp 
- Lyfta upp och diskutera svaren från efterlevandeenkäten med legitimerade och 

ombudsrollerna i palliativ vård det han vi inte med under pandemin 
- Att fortsätta använda NVP, nationellt kunskapsstöd vid palliativ vård. Den 

legitimerade personalen har i sina team fått arbeta med att upprätta vårdplaner för 
arbetet med personcentrarad och teambaserade åtgärder vi vård i livets slutskede 

- Att utveckla ombuden vid enheterna på särskilt boende  
- Att hitta rutiner för team möten i ordinärt boende där vi kan arbeta riskförebyggande 
- Att erbjuda nya larmkunder fallförbyggande hembesök 

 
Särskild redovisning av arbetet som vidtagits under pandemin för att 
förhindra smittspridning. 

 Alla medarbetare har erbjudits och genomgått utbildning i basala hygienrutiner och 
säker- på och avklädning av personlig skyddsutrustning 

 Skapat organisation för skyddsutrustning 
 Samtliga verksamheter har genomfört riskanalyser kopplat till pandemin. Dessa har 

handlat om risk för smittspridning, användandet av skyddsutrustning och kunskap om 
följsamhet till basala hygienrutiner samt risker vid låg bemanning 

 Regelbundet har hygienombud, sjuksköterska och enhetschef fått utbildning i Covid-
19 rutiner, palliativ vård vid Covid-19 samt erbjuda reflektionstillfälle 

 Separata träffar med skyddsombud 
 Separata träffar med hygienombud 
 Alla medarbetare inom SÄBO, ORDBO och LSS har gått utbildning i basala 

hygienrutiner och covid-19 rutiner fortlöpande, enhetscheferna har säkerställt att alla 
har skrivit under ansvarsförbindelsen ” det är allas ansvar att stoppa smittspridningen” 

 För att säkerställa kompetensen för sommarvikarier under sommaren tog man fram en 
checklista och ett dokument ansvarsförbindelsen för påskrift att man tagit del av 

 Egenkontrollplaner för basala hygienrutiner har tagits fram för alla verksamheter 
 Medarbetare på äldreboendena har arbetat enbart med misstänkt eller konstaterat 

smittade och inte med övriga hyresgäster för att minska risk för smittspridning  
 För brukare i hemtjänsten som misstänkts för eller har konstaterad Covid-19 har ett 

särskilt hemtjänstteam inrättats  
 Förstärkt upp med sjuksköterskor på boenden där det har funnits en stor spridning 
 Sedan mars månad har Länsstyrelsen, regionen, smittskydd, vårdhygien alla Masar i 

länet och verksamhetschefer HSL haft avstämningar varje vecka, för att samverka 
kring frågor gällande det aktuella läget med Covid-19 och skyddsutrustning 

 Regelbunden information till anhöriga om gällande rutiner 

Strategier för fortsatt arbete:  
 Arbete med att minska smittspridning pågår fortlöpande genom nya strategier och 

åtgärder 
 Utarbetad strategi för repetition av utbildning till alla medarbetare i basala 

hygienrutiner och säker användning av skyddsutrustning 
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 Handlingsplan förbättringsåtgärder för palliativ vård är upprättad och påbörjad 
 Strategi för Egenkontroller för basala hygienrutiner och följsamhet till gällande Covid-

19 rutiner genomförs regelbundet och åtgärder sätts in av enhetschef vid behov. Följs 
upp på områdesnivå 

 Egenkontroll basala hygienrutiner för enhetschef och hygienombud genomförs enligt 
utarbetad rutin 

 Strategi och handlingsplan för sociala sektorns äldreomsorg och LSS verksamheterna 
har utarbetas och påbörjas omgående då vi får konstaterad smitta på äldreboende eller 
korttid   

 Utsedd person har uppdrag att dagligen bevaka revideringar av rekommendationer och 
rutiner på folkhälsomyndigheten, smittskydd Region Dalarna och Vårdhygien 

 Verksamhetschef HSL och MAS samt enhetschefer kan behöva vara i beredskap på 
helger. 

 Sommarbemanning planering är påbörjad och rutiner 
 Behov finns att följa upp konsekvenser av pandemin 

 

Organisation och ansvar för patientsäkerhetsarbetet 
SFS 2010:659, 3kap. 9§ och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2§ p1Verksamhetschef för hälso- och sjukvård 

 
Verksamhetschef enligt HSL 
Alla verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård och är egna vårdgivare, ska ha en 
verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen. Verksamhetschef har det övergripande ansvaret för 
verksamheten och för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och 
säkerhet. Det sker bland annat genom att kvalitetssäkra verksamhetens processer och rutiner, 
organisera och bemanna verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att utrymme skapas för 
lokalt förbättringsarbete och genom att analysera och hantera verksamhetens risker, avvikelser 
och synpunkter/klagomål. Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret men kan inte 
bestämma över de reglerade arbetsuppgifter medicinskt ansvariga har. Samarbetet mellan 
verksamhetschef och medicinskt ansvariga är centralt och utgör formellt den högsta 
medicinska ledningen för verksamheter som bedriver kommunal hälso- och sjukvård. 
 
Medicinskt ansvariga 
Ansvaret för medicinskt ansvariga regleras i hälso- och sjukvårdslagen samt hälso- och 
sjukvårdsförordningen och innebär ett särskilt medicinskt ansvar för att:  

- Patienten får en säker och ändamålsenlig hälso-och sjukvård av god kvalitet inom 
kommunens ansvarsområde 

- Patienten får den hälso-och sjukvård som läkare och annan legitimerad personal 
ordinerat 

- Journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen. 
- Beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten. 
- Det finns ändamålsenliga och säkra rutiner för läkemedelshantering, rapportering av 

händelser. Att kontakta läkare eller annan hälso-och sjukvårdspersonal när en patients 
tillstånd fordrar det 
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Medicinskt ansvariga utövar sitt ansvar bland annat genom att fastställa riktlinjer och 
styrdokument för hur hälso- och sjukvården ska utföras, utvärdera och kontrollera 
verksamhetens kvalité och vara ett stöd för verksamheterna i kvalitéts- och förbättringsarbete 
kopplat till patientsäkerhet. Medicinskt ansvariga ansvarar även för att utreda och vid behov 
anmäla allvarliga vårdskador/risk för allvarliga vårdskador till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). För att lägga grunden för en god patientsäkerhetskultur i verksamheten krävs 
ett nära samarbete mellan verksamhetschef HSL och medicinskt ansvariga. Medicinskt 
ansvariga har inom sitt ansvarsområde samma ansvar för verksamheter som bedriver hälso- 
och sjukvård i egenregi och för externa utförare. 
Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ska tillsammans med verksamhetschefen 
upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för 
ledningssystemet. Hon/han ska planera, styra, kontrollera, dokumentera samt redovisa arbetet 
med verksamhetens kvalitet och säkerhet.  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska se till att författningar är kända och efterlevs samt 
utfärda rutiner och instruktioner utifrån de krav som ställs på verksamheten. Avvikelser ska 
rapporteras och vid en händelse som medfört allvarlig vård skada, eller kunnat medföra 
allvarlig vård skada, görs bedömningen om den ska anmälas till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO, enligt lex Maria.  
 
Avdelningschef  
Avdelningschef har det övergripande ansvaret för att leda och fördela arbetet i verksamheten och att 
verksamheten ska hålla en god kvalitet med hög patientsäkerhet och samtidigt vara kostnadseffektiv. 
De ansvarar också för att enhetschefer har tillgång till de resurser som krävs för att kunna 
fullgöra sina uppgifter.  

 
Enhetschef  
Enhetschef ansvarar för att riktlinjer och rutiner som verksamhetschef HSL och medicinskt 
ansvariga fastställt är väl kända i verksamheten. Enhetschef ansvarar för att kontinuerligt 
arbete med systematiskt kvalitetsarbete genom att följa och analysera enhetens resultat av 
egenkontroller, riskanalyser och avvikelsehantering samt resultat från kvalitetsregister. Visar 
dessa processer att det finns brister i verksamheten ansvarar enhetschefen för att leda 
förbättringsarbete. Enhetschefen är också ansvarig för att tillsammans i teamet skapa lokala 
rutiner i sin verksamhet som är upprättade med övergripande riktlinjer som grund. 
Enhetschefen är ansvarig för att hälso- och sjukvårdspersonal får den introduktion som krävs 
för att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter.  
 
Medarbetare  
Alla medarbetare ska aktivt medverka i och bidra till utveckling av det systematiska 
kvalitetsarbetet som ska vara en integrerad del i den dagliga verksamheten. Det görs genom 
att riktlinjer och rutiner som styr hälso- och sjukvården följs samt genom att uppmärksamma 
och rapportera händelser som har lett till eller hade kunnat leda till en vårdskada. Men också 
genom att aktivt vara delaktiga i förbättringsarbeten och uppföljningar av verksamhetens 
kvalitet.  
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Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor ansvarar för att hälso- och sjukvården 
följer vetenskap och beprövad erfarenhet samt att inom ramen för verksamhetens 
ledningssystem medverka i det systematiska kvalitetsarbetet.  
Personal som utför delegerade eller fördelade hälso- och sjukvårdsuppgifter på uppdrag av 
arbetsterapeut, fysioterapeuter eller sjuksköterska är hälso- och sjukvårdpersonal och har det 
särskilda yrkesansvar som följer av att arbetsuppgifterna tillhör verksamhetsområdet hälso- 
och sjukvård. 
 
Funktioner med spetskompetens – del av kompetensstyrning  
Inom vårdgivaren Leksands kommun finns hälso- och sjukvårdspersonal med 
specialistkompetens eller annan spetskompetens med uppdrag att driva utveckling inom olika 
områden. Dessa funktioner har stor betydelse för att upprätthålla kvalitet och kompetens i 
verksamheterna och är ett viktigt stöd för ledning, chefer och samtliga medarbetare för en god 
och säker vård. Funktion och uppdrag beskrivs nedan. 
 
Demenssjuksköterska 
Demenssjuksköterska har specialistkompetens inom området äldre och demens och har i 
uppdrag att kvalitetssäkra vården och omsorgen till personer med demenssjukdom. 
Konsultations uppdrag med handledning i individärenden där klinisk bedömning och 
utredningen ingår, utbildningsinsatser på olika nivåer samt utveckling av arbetsmetod med 
BPSD-registret som plattform, är huvdelar av arbetsuppgifter. Demenssjuksköterskan driver 
nätverk för alla enheters utsedda BPSD-registratorer för att säkerställa kompetens och 
utveckling av arbetssättet. Demenssjuksköterskan ska bli stjärninstruktörer och ska utbilda 
enligt Stjärnmärkt, en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum. En 
verksamhet blir stjärnmärkt och certifieringen följs kontinuerligt upp och säkerställer att 
personalen har god kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat. 
De har ett särskilt uppdrag att följa upp personer som har fått en demensdiagnos men som inte 
vill eller behöver ha kontakt med kommunal hälso- och sjukvård i syfte att arbeta 
förebyggande och säkerställa att dessa personers behov av insatser och åtgärder följs upp.  
Demenssjuksköterskan är del i en referensgrupp för demensvård. Gruppens syfte är att 
verksamhetsförankra vidareutveckling för att kvalitetssäkra vården och omsorgen för personer 
med demenssjukdom genom att vara en länk mellan verksamheter, demensteamet och 
ledning. I referensgruppen finns en tvärprofessionell kompetens av olika yrkeskategorier från 
olika verksamhetsområden; vård- och omsorgsförvaltningen, myndighetsverksamheten och 
regionen. 
 
Rehab personal 
Rehabilitering innebär insatser som ska bidra till att en person med förvärvad 
funktionsnedsättning, utifrån individens behov och förutsättningar, återvinner eller behåller 
bästa möjliga funktionsförmåga och skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. 
Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån ett rehabiliteringsperspektiv för: 
personer som bor i särskilt boende, personer som bor i bostad med särskild service enligt LSS 
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och SoL och inte själva eller med assistans/ledsagare kan ta sig till regionens 
rehabiliteringsverksamhet. 
För person i ordinärt boende är det alltid tröskelprincipen som är utgångsläget men 
rehabiliteringen ska utföras i den miljö där behandlingen ger bäst effekt enligt 
överenskommelse. Utgångspunkten är alltid patientens behov och situation. Det finns en 
strävan att arbetsterapeuter och fysioterapeuter i större utsträckning ska utföra individuella 
rehabiliteringsinsatser för en förbättrad kvalité och patientsäkerhet. 
Inom kommun Rehab för sociala sektorn arbetar personal med uppdrag att utbilda i 
förflyttningsteknik. Tillsammans har de ansvar för att organisera, planera och genomföra 
utbildningar. De ska även kontinuerligt utvärdera och förbättra befintligt förflyttningskoncept. 
På detta sätt säkerställer arbetsgivaren patientsäkerheten och arbetsmiljön vid manuella 
förflyttningar och förflyttning med personlyft. Förflyttningskonceptet innehåller olika delar, 
bland annat en obligatorisk utbildning för all personal som ska arbeta med vårdnära arbete. 
Diabetessjuksköterska 
Diabetessjuksköterskas roll har förtydligats under 2020 med ansvar för att höja kompetensen 
säkra vård och behandling inom diabetesvården. 
 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9 4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 Processer och områden som identifierats där samverkan har 
skett för att förebygga att patienter drabbas av en vårdskada. 

Samverkan sker på olika sätt och i många olika konstellationer både internt och externt 

 

Internsamverkan  
- Teammöten 
- Brukare/patient och deras anhöriga/närstående och legala ställföreträdare. 
- Förtroendevalda mellan myndighetsutövning och utförarna  
- Mellan verksamhetsområdenas olika enheter 

 
Externsamverkan 
Samverkan mellan kommun och Region Dalarna  

Länets kommuner och Region Dalarnas län samverkar i olika forum bland annat för att förebygga 
situationer i vårdkedjan som har eller hade kunnat innebära risk för vårdskador 

 
Förstärkt samverkan covid-19  
För att stärka samverkan i arbetet kring pandemin och covid-19 som främst drabbat äldre med 
omfattande behov tillsattes arbetsgruppen med representanter från länsstyrelsen, regionen, 
smittskydd, vårdhygien samtliga kommuner med verksamhetschef hälso- och sjukvård och 
länets medicinskt ansvariga. Arbetsgruppen har träffats regelbundet varje vecka under året för 
att samordnade insatser för att hantera pandemin med fokus kommunal verksamhet. 
Minnesanteckningar finns att ta del av. 
 

122



PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE LEKSANDS KOMMUN 2020

10 

Nätverk för medicinskt ansvariga 
Under pandemin har nätverket Medicinskt ansvariga i länets kommuner utifrån behov 
sammankallats varje vecka till webbaserat samverkansmöte. Vårdutvecklare från Högskolan 
Dalarna är alltid med vid dessa möten. Fokus har varit att samordna och samverka kring de 
frågor som varit aktuella utifrån pandemin, så som rutiner för att förhindra smittspridning, 
samordning av skyddsutrustning, provtagning, besöksförbud, mm. Dessa möten har ersatt 
ordinarie nätverksträffar som vanligtvis hålls ca 8 heldagar per år. 
 
Visam – Samverkansmodell för planering och informationsöverföring mellan och inom 
region och kommun. Modellen har tagits fram med syfte att förbättra kvalitén som ett 
beslutstöd inför ställningstagande om läkarkontakt behövs. 
Visam beskriver hur verksamheten ska arbeta med beslutstöd SBAR och samordnad 
individuell plan och säker utskrivning. Visam modellen har aktualiserats igen under vintern. 
Samverkan vid utskrivning från slutenvården 
I januari 2018 började ”Lagen om samverkan vid utskrivning” gälla och därefter blev 
utskrivningsprocessen från sjukhus annorlunda. Vårdbegäran skulle ske digitalt eller via primärvården. 
Då bland annat läkemedelslistorna inte gick att dela mellan huvudmän digitalt så används faxen i 
processen fortfarande ur patientsäkerhetssyfte, även vårdbegäran.  

Ingen mätning av vårdbegäran har gjorts under 2020. 

Samarbetet med primärvården har stärkts under pandemin, vi har inbokade möten varje vecka. 

- Samverkansavtal angående läkarbemanning för kommunens särskilda boende har 
uppdaterats under året 

- Avtal med smittskyddsenheten sektion för vårdhygien har uppdaterats under året 
- Samverkansavtal finns mellan Leksands kommun och LD hjälpmedel (Dalarnas 

hjälpmedelcenter) 
Folktandvården 
Avtal om uppsökande verksamhet och munhälsobedömning. Vid den uppsökande 
munhälsobedömningen ges instruktioner till patient och omvårdnadsvårdpersonal/anhörig. 
Denna instruktion är den praktiska delen av den munvårdsutbildning, som ges till all 
vårdpersonal. Kommunen ansvarar för att aktuell omvårdnadsvårdpersonal är närvarande. 
Samtidigt upprättas en individuell munvårdsplan, som skall finnas tillgänglig för berörd 
personal. 
 

Patienters och närståendes delaktighet 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § Hur patienterna och deras närstående erbjuds möjlighet att medverka i 
patientsäkerhetsarbetet.  

Generellt gäller för samtliga verksamheter och alla medarbetare att samarbeta med patienter 
och anhöriga. Det gäller i det dagliga arbetet att lyssna på och ta hänsyn till anhöriga som en 
expertresurs. Att vara uppmärksam och lyhörd på anhörigas olika behov som kan ändras över 
tid. Vi ska ge tydlig information om vad som finns att tillgå och samverka med övriga 
verksamheter.  
När en person flyttar in på boende finns rutiner och stödmaterial för inflyttningssamtal och 
vårdplanering för att lära känna den enskilde, dennes anhöriga och planera för den vård och 
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omsorg som personen har behov av. Syftet är att insatserna ska utföras så att de tillfredsställer 
de behov som finns och på det sätt som den enskilde önskar. Uppföljning av planeringen görs 
kontinuerligt. I samband med att en händelse utreds som kan innebära risk för eller allvarlig 
vårdskada informeras alltid den enskilde och vid behov även anhöriga. De informeras också 
om händelsen anmäls vidare till IVO eller annan myndighet för vidare utredning (lex Maria), 
vad utredningen visat och vilka åtgärder man vidtagit. 
Anhöriga ska erbjudas kunskaper om den sjukdom/funktionsnedsättning som den närstående 
har. Vi ska erbjuda tydlig information om vart stöd, vård och omsorg finns. De ska kunna 
känna trygghet med vården och omsorgen för den närstående. De ska bemötas med respekt, 
vänlighet och intresse överallt där de kommer i kontakt med vård- och omsorgsgivare.  
För att anhöriga ska kunna ges stöd är det viktigt att tydliggöra vem som ansvarar för vad i 
verksamheten. Samverkan med anhöriga är en viktig del av patientsäkerhetsarbetet om 
patienten vill och har gett sitt medgivande. På vår korttidsverksamhet hålls alltid en 
vårdplanering innan utskrivning där patient är i fokus och alltid medverkar.  
 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 
SFS 2010:659 6 kap. 4 § och SOSFS 2011:9 7 kap. 2 § p 5 Hur hälso- och sjukvårdspersonalen rapporterar 
risker för vårdskador samt händelser som har eller hade kunnat medföra en vårdskada. Hur avvikelserapporter 
har sammanställts och analyserats. 

Alla medarbetare är enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att bidra till att hög 
patientsäkerhet upprätthålls. All personal ska rapportera händelser som har medfört eller hade 
kunnat medföra en vårdskada.  
Den som upptäcker en händelse ska direkt ta kontakt med tjänstgörande sjuksköterska, annan 
legitimerad personal eller enhetschef, som ska bedöma vilka akuta åtgärder som ska vidtas.  
Händelsen ska dokumenteras i patientens journal och dokumenteras på avvikelseblankett 
snarast.  
Avvikelseblanketten lämnas till enhetschef. Enhetschef ansvarar för att samordna, driva och 
följa upp processen. Allvarliga händelser ska meddelas medicinskt ansvariga för 
ställningstagande. 
Det ska noteras om sjuksköterska, arbetsterapeut eller enhetschef kontaktats om händelsen. 
Sjuksköterska, arbetsterapeut och enhetschef dokumentera sina delar av utredning, 
bedömning och åtgärder samt uppföljning av åtgärders effekt i procapita. Verksamhetschef 
enligt HSL ansvarar för att verksamheten följer de riktlinjer som finns och att medicinskt 
ansvariga, utan dröjsmål kontaktas vid allvarliga avvikelser. Sammanställning och analys av 
avvikelsehantering ska göras på enhetsnivå samt rapporteras in i procapita i slutet av varje 
månad. Det saknas enhetlig struktur för regelbunden sammanställning och analys av resultat 
av avvikelsehantering. 
Under 2020 har ingen Lex Maria anmälan gjorts. En Lex Sarah anmälan har utretts och 
skickats till IVO. Den anmälan är diarieförd under 2019. 

 
Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6, Hur klagomål och synpunkter, som kommer direkt till 
verksamheterna, eller via Patientnämnden och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har sammanställts och 
analyserats. 
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Synpunkter och klagomål välkomnas, samtliga följs upp och informationen tas på allvar. 
Hanteringen sker skyndsamt och klagomålet eller synpunkten hanteras så nära berörd 
verksamhet som möjligt. Om brister identifieras vidtas nödvändiga åtgärder. Alla som önskar 
kan lämna synpunkter och klagomål tex patienter, närstående, personal, myndigheter, 
föreningar och andra intresseorganisationer. Information om möjligheten ska finnas på 
kommunens hemsida men bör även delges muntligt vid lämpliga tillfällen.  
Det saknas en enhetlig struktur över synpunkter och klagomål som inkommer till medicinskt 
ansvariga. Inkomna synpunkter och klagomål i kommunens egna system redovisas i 
kvalitetsberättelsen. Inkomna synpunkter och klagomål från IVO och regionen redovisas 
under resultat. 
 

Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som genomförts under 
året 
SOSFS 2011:9 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 Egenkontroller för ökad patientsäkerhet som har genomförts under året 
samt i vilken omfattning och frekvens ska redovisas i patientsäkerhetsberättelsen 

Egenkontroll är en systematisk uppföljning, utvärdering och kontroll av den egna 
verksamheten, för att följa att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i 
verksamhetens ledningssystem. Egenkontroll ska utövas med den frekvens och i den 
omfattning som krävs för att vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. Mätning 
genomförs, resultat analyseras, förbättringsområden identifieras, åtgärder planeras, genomförs 
och utvärderas. Resultat återkopplas i verksamheten på enhetsnivå och övergripande nivå för 
en lärande process. Uppföljning och utvärdering sker under året. 
 
Prioriterade egenkontroller för 2020 som genomförs av verksamheterna  

 Avvikelsehantering  
 Basal hygien  
 Dokumentation 
 Loggkontroll 
 Nattfastemätning 
 Journalgranskning 
 Efterlevandeenkäter 
 Palliativa registret 
 Läkemedelshantering  
Egen kvalitetsgranskning av hantering och förvaring av läkemedel 

 

PROCESS - Åtgärder för ökad patientsäkerhet 
SFS 2010:659 3 kap. 10 § p 2 Åtgärder som har vidtagits kopplat till mål, strategier och resultat dvs. 
strategiska åtgärder som har genomförts för att nå målen. Arbetssätt, verktyg, åtgärder och 
samarbeten som har haft betydelse för att förbättra patientsäkerheten under året. 

Förutom att krisledningsnämnden fastställde mål och strategier för 2020 beslutades även att 
verksamheten ska utforma handlingsplaner för fortsatt arbete i dialog med medicinskt 
ansvariga. Arbetet inleddes under våren med workshop med verksamhetschef HSL 

125



PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE LEKSANDS KOMMUN 2020

13 

enhetschefer och handlingsplan påbörjades. På grund av pandemin kunde inte arbetet 
fullföljas. 
 
Hälso- och sjukvårdsansvar 

Att ansvar för ledning och styrning av hälso- och sjukvård tydliggörs hos enhetschefer 
Introduktionsprogram för nya medarbetare inom sociala sektorn har utvecklats av 
enhetscheferna genom att förtydliga medarbetarens ansvar för hälso- och sjukvård och 
patientsäkerhetsarbete.  
Delar som lyfts in i programmet är avvikelseprocessen, egenkontroller, 
läkemedelsgenomgång, riskbedömning enligt senior alert och vårdplaner. I dokument 
beskrivs kortfattat vad området handlar om och vad enhetschefens ansvar är. Den utvecklade 
introduktionen har inte kunnat användas under pandemin. 
 
Kvalitetskriterier för systematiskt patientsäkerhetsarbete  

Kvalitetskriterier för systematiskt patientsäkerhetsarbete har tagits fram med syftet att 
tydliggöra verksamheternas ansvar för patientsäkerhet och förbättringsarbete utifrån lagar, 
föreskrifter, riktlinjer och rutiner. Den beskriver hur verksamheterna ska arbeta med olika 
processer inom SÄBO.  
Ett systematiskt patientsäkerhetsarbete hur vi arbetar med riskanalyser, egenkontroller och 
utredning och analys av avvikelser, klagomål, synpunkter. Är ett pågående och viktigt arbete 
under 2021. 
Kvalitetskriterierna är ännu inte helt implementerad i verksamheten. Arbetet med att utveckla 
befintligt ledningssystemet i egenregin är påbörjat men är ännu inte utvecklat för att kunna 
stödja verksamheterna i ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Utbildning i systematiskt 
patientsäkerhetsarbete för ledningspersoner med ansvar för hälso- och sjukvård, hölls i början 
på september. Syftet med utbildningen var att få mer kunskap om ansvaret för kommunal 
hälso- och sjukvård och patientsäkerhet samt att påbörja en gemensam strategi för fortsatt 
samverkan i patientsäkerhetsarbetet. Susanne Pettersson Wallin från 2learn som har lång 
erfarenhet och kunskap på området höll i utbildningen. 
 
Hälso- och sjukvårdsprocessen  
Ett omfattande arbete pågår att implementera kvalitetskriterier, skapa nya riktlinjer och 
styrdokument i syfte att tydliggöra ansvaret för hälso- och sjukvårdsprocessen.  
Följande riktlinjer är planerade att fastställas av medicinskt ansvariga under 2021 
Dokumentation, fall, samverkan, informationsöverföring, läkemedel, palliativvård bedömning 
av hälsotillstånd, och vård- och omsorg vid kognitiv svikt och demenssjukdom. 
 
Systematiskt kvalitetsarbete 

- att egenkontroller genomförs regelbundet under året för att följa resultat och planera 
förbättringsarbete   

- att riskanalyser genomförs utifrån patientsäkerhet  
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- att kunskapen om avvikelseprocessen utvecklas för att förbättra analys av orsak och 
åtgärder samt uppföljning av effekt av åtgärder  

- att öka kunskapen hos enhetschefer om att analysera information från 
egenkontrollerriskanalyser och utredningar av avvikelser  

- att förbättringsarbete blir en del av det dagliga arbetet 
- att säkerställa kompetens hos medarbetare för att tillgodose den enskildes behov av 

hälso- och sjukvård 
 
Utbildning för arbetsterapeuter och fysioterapeuter i hälso- och sjukvårdsprocessen 
Medicinskt ansvariga för rehabilitering ska ha utbildningen i processens olika steg och vad 
som ingår i dessa tydliggjorts samt hur de ska dokumenteras. 

Inom rehabilitering och habiliteringen finns även möjligheten att delegera hälso-och 
sjukvårdsuppgifter om det är förenligt med god och säker vård. Det förekommer även 
delegeringar inom dessa områden men inte i stor omfattning. Detta har varit ett 
utvecklingsområde som har identifierats tidigare år. Syftet är förutom en förbättrad 
patientsäkerhet, att öka förståelsen och tyngden i de hälso-och sjukvårdsinsatser som ligger 
inom ramen för rehabilitering. Under hösten har arbetsterapeuterna börjat delegera och 
fysioterapeuter har utökat antalet delegeringar. Det är ett utvecklingsarbete som kommer att 
fortsätta under kommande år. Under 2019 har rehab enheten anställt en rehab assistent som 
utför träningar i ordinärt boende istället för att hemtjänst personalen gör dessa träningar. Vi 
har sett att kvalitén, kontinuitet och effektiviteten har ökat avsevärt. 
 
Kompetensstrategi för demensvården  

Ledningsgruppen för vård och omsorg har under våren antagit ny kompetensstrategi för 
demensområdet. Strategin innehåller ett tydligt syfte med kompetenstrappa med utbildningar 
som är evidensbaserade, och utgår från Socialstyrelsens nationella styrdokument och 
målnivåer för demensvård. Utbildningar som ingår i strategin ska erbjudas både externa 
utförare och egenregis verksamheter. Planen är att starta upp under våren 2021.  
 
Digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser  

Digital signering är ett steg mot en säkrare hälso- och sjukvård.  
Leksands kommun har infört digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser. Planerade 
insatser styrs i realtid och systemet hjälper verksamheterna att alltid ha uppdaterade 
signeringslistor. De digitala signeringslistorna ersätter de signeringslistor i pappersform som 
tidigare använts. Förutom digital signering finns andra funktioner i systemet som ger ett stöd 
vid utförandet av hälso- och sjukvårdsinsatserna. Olika mätvärden kan läggas in direkt i den 
mobila enhetens kalenderfunktion för registrering av frånvaro eller insats som utförs mer 
sällan. 
 
Delegering  
Innebär att en legitimerad personal överlåter medicinska arbetsuppgifter åt personal utan 
legitimation, under förutsättning att denna har reell kompetens för uppgiften. Arbetsuppgifter 
får endast delegeras när det är förenligt med god och säker vård och är inte avsett att lösa brist 

127



PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE LEKSANDS KOMMUN 2020

15 

på personal eller att användas av ekonomiska skäl. Det sker i de fall helhetsperspektivet bättre 
svarar mot patientens behov och under förutsättning att patientsäkerheten inte äventyras.  
Inom sociala sektorn finns olika typer av delegering. Den vanligaste är delegering är att 
administrera läkemedel (överlämna). Exempel på andra arbetsuppgifter är inhalation, insulin, 
blodsocker, stomivård, KAD-vård, sondmat, sårvård och kompressionslindning. Sedan en tid 
tillbaka finns även möjlighet för personal med undersköterskeutbildning/motsvarande att få 
utökad delegering. Detta innebär att blodprovstagning och antigentest kan delegeras. Detta 
förutsätter ett nära samarbete med omvårdnadsansvarig sjuksköterska och att uppföljning sker 
kontinuerligt. I samband med införandet av digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser 
säkrades hanteringen av delegeringar upp. Omsorgspersonal som inte har delegering kan inte 
signera insatsen i systemet. Systemet påminner om när personalens delegering går ut.  
 
Utbildningssjuksköterskor för delegeringsutbildning 
Sjuksköterskeorganisationen har 4 utbildningssjuksköterskor som under 2020 har haft återkommande 
delegeringsutbildningar. 
Det finns inget beslut om hur många delegeringar en sjuksköterska kan ansvara för. 

  

Åtgärd som påverkat patientsäkerheten negativt 
Genomförda riskanalyser – identifierade risker  

Riskanalys avser i detta sammanhang en bedömning på organisatorisk nivå (ej individnivå) 
och ska genomföras inför planerade förändringar i organisationen eller annan påverkan som 
direkt eller indirekt kan få negativa konsekvenser för patientsäkerheten. Syftet är att minimera 
negativ påverkan på patientsäkerhet genom att proaktivt vidta åtgärder. 
 
 
Byte av verksamhetssystem för läkemedelsskåp av hälso- och sjukvårdsåtgärder. 
Under våren implementerades nytt digitalt läkemedelskåp på alla särskilda boende. Beslut 
föregicks inte av kontroll av funktionalitet, riskanalys eller involvering av sakkunniga och 
medicinskt ansvariga. Brister som systemet hade var känd av leverantören vid 
avtalstecknandet. Medicinskt ansvariga var inte delaktiga i genomförandet och en egen 
riskanalys gjordes inte och medicinskt ansvarig bedömde då att risken inte gick att lösa med 
rutiner och medicinskt ansvariga kunde inte stoppade införandet. Brister i systemet åtgärdades 
löpande av leverantör och införandet har fortsatte inom sociala sektorns särskilda boende. 
Riskanalys kommer att göras av medicinskt ansvarig under våren. 
 
Riskanalyser under pandemin.  
Dessa har handlat om risk för smittspridning, skyddsutrustning och kunskap om följsamhet 
till basalhygien samt risker vid låg bemanning. Riskanalyser har gjorts utifrån konsekvenser 
av pandemin med ökad rörlighet bland personal beroende på sjukdom eller förändrade 
arbetsuppgifter och därmed utökat ansvar över större geografiska områden som konsekvens 
för legitimerad personal och framför allt för sjuksköterskor.  
Även inför sommaren gjordes riskanalys utifrån förändringar i HSL-samarbetet.  
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- låg bemanning 
- försämrad rapportering då patient kommer hem från slutenvården 
- risk att medarbetarna inte har inskolning, relation och lokalkännedom eller lokala 

rutiner för andra områden om de får arbeta över områden för att täcka upp 
- risk att vi inte kan vårda patienter som kommer hem från sjukhuset 
- risk för stora förseningar i insatser som borde prioriterats 
- risk att prioritera fel och att insatser missas  
- risk att palliativa patienter inte får rätt vård 
- risk för felaktiga bedömningar i samband med inkommande ärenden   
- risk att delegeringsprocessen inte kan följas 

 
 

Riskanalyser utifrån organisatoriska förändringar  
På ett av våra särskilda boende mitt under pandemin gjordes oanmälda besök av medicinskt 
ansvarig då risker som framkom var avsaknad av legitimerad personal och ordinarie 
omvårdnadspersonal. Andra risker var att kontinuiteten var att försämrad när sjuksköterskor 
och omvårdnadspersonal insjuknade och personal från andra enheter får utföra insatser. 
Risker i verksamheten var också att rutiner för vård och behandling inte följdes. Medicinskt 
ansvarig rapporterade avvikelser till verksamhetschef HSL åtgärder sattes in akut av 
verksamhetschef HSL.  
Riskanalysen för ny liknande händelse ska följas upp under hösten och ev. justeringar av 
rutiner. 
 
Brist på personal som kan motta delegering  
Under året har det uppdagats att det saknas kompetens hos personal för att delegera hälso- och 
sjukvårdsinsatser. Framför allt under sommarmånaderna då många ordinarie personal har 
semester. Det har också återkallats delegeringar pga. att det skett allvarliga händelser. 
Medicinskt ansvariga bedömde att sommaren 2020 var en stor risk för patientsäkerheten 
mycket beroende brist på kompetent personal och bristande planering. 
Det finns en del praktiska aspekter som varit svårt att komma till rätta med för att möjliggöra 
en resurseffektiv utbildning som avsaknad av digitalt delegeringtest. 
Rutinen innebär att enhetschefen ska anmäla kompetent personal som ska innan utbildningen 
vara förberedd och påläst på dokumenten. Detta kan brista om personal som inte har 
tillräckliga kunskaper eller erfarenhet anmäls till utbildning som de inte kan tillgodogöra sig 
och därmed får de inte delegering. Ett annat problem är att personal anmäls till utbildning, 
men inte kommer. 
 

Utredning av händelser - vårdskador  
HSLF-FS 2017:40 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket Händelser som har utretts som har medfört 
eller hade kunnat medföra en vårdskada samt lärdomar av dessa. 

Majoriteten av alla rapporterade händelser (avvikelser) utreds, hanteras och dokumenteras av 
ansvarig chef direkt i avvikelsesystemet. Medicinskt ansvariga utreder en del av de händelser 
som bedöms som allvarliga i dialog med ansvarig chef.  
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Vi använder en mall för ”Förbättringsplan” där man lyfter problemområden och kommer fram 
till åtgärder. Där ska även framgå tidsplan samt vem som är ansvarig för åtgärden.  
MAS ansvarar för rapportering till IVO i de fall då det är nödvändigt. MAS går regelbundet 
igenom avvikelserna och rapporterar tertialsvis dessa till utskottet och ledningsgrupp, 
Redovisning av avvikelser har under året 2020 inte redovisats till utskott.  
Nedan beskrivs några av de ärenden som varit aktuella under året.  
 
Anmälan om allvarlig vårdskada - Lex Maria 2020  
Under året har ingen allvarlig vårdskada anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  
IVO har 2020 tagit emot 7st klagomål inom området för socialtjänst, ett klagomål inom hälso- 
och sjukvård och en lex Sarah-anmälan där Leksands kommun är huvudman. 

 
Avvikelser till och från Region Dalarnas län 2020 
Från kommun till Region 3 ärenden 
Från region till kommun 15 ärenden 
Inga Patientnämndsärenden 

 
- Brister i samverkan enl SUS, samverkanslagen. 
- Otrygg vård och behandling 
- Från kommun till regionen otydliga rutiner kring inskrivna patienter i hemsjukvården 
- Flera avvikelser från regionen handlar om handskrivna labbetiketter, fel 

personuppgifter på lab etiketterna 
- Avsaknad av munskydd vid hembesök (Corona) Personal åker regelbundet ut till min 

mors bostad och tar pk-prov. Men sköterskan använder inte munskydd. Det påtalas ju 
gång på gång att just munskydd kan hindra från att föra ev smitta vidare 

 
Utredning påvisar brister i samverkan/samarbete och planering för en sammanhållen vård och 
omsorg där fler aktörer från både specialistvården, primärvården och den kommunala hälso- 
och sjukvården är involverade. En samordnad individuell planering (SIP) ska alltid 
genomföras vid delat ansvar för en persons vård och omsorg, även då person bor på ett vård- 
och omsorgboende. 
 
Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40 7 kap. 1§ Åtgärder som genomförts kopplat till informationssäkerhet. 

 1. de uppföljningar av informationssäkerheten som har gjorts som är av större betydelse,  

2. de riskanalyser som har gjorts,  

3. de åtgärder som har vidtagits för förbättring av informationssäkerheten som är av större betydelse,  

4. den utvärdering vårdgivaren har genomfört av skydd mot olovlig åtkomst till datornätverk och 
informationssystem,  

5. den granskning som har gjorts av hälso- och sjukvårdspersonalens journalföring. 

Vi har en bra driftstatus av journalsystemet Procapita/Lifecare. De mindre avbrotten har inte 
orsakat någon skada utan främst skapat irritation. Verksamhetssystemet ökar 
patientsäkerheten genom att dokumentation finns tillgänglig mobilt och fler personal kan ta 

130



PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE LEKSANDS KOMMUN 2020

18 

del av viktig dokumentation på rätt plats i rätt tid. På särskilt boende har nu legitimerad 
personaldirektåtkomst till omvårdnadspersonalens hälso- och sjukvårdsdokumentation.  
Vi har IT beredskap på obekväm arbetstid.   
Vi är fortsatt producenter i NPÖ, Nationell patientöversikt.  
 
Nis-direktiv 
Sociala sektorns hälso- och sjukvårdsverksamhet ska, enligt EU:s NIS-direktiv och Lag om 
informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, bedriva ett systematiskt och 
riskbaserat informationssäkerhetsarbete samt ha rutiner för att identifiera och rapportera så 
kallade "NIS-incidenter" till myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Riktlinjer 
är framtagna. Under året har ingen så kallad "NIS-incident" identifierats och rapporterats 
vidare till MSB. Det finns ett mörkertal på avvikelser som inte kommit till vårdgivarens 
kännedom. Inga kända konsekvenser har dokumenterats för enskild individ. 
 
Loggkontroll 
Loggning har skett under året av verksamhetschef HSL samt MAS. För att kombinera 
systematisk och viss slumpmässighet när loggposter väljs ut har vi valt att under 2020 
kontrollera loggar den sista dagen varje månad. Vi har även tittat slumpmässigt på en viss 
patients uppgifter samt på en viss anställd. Inget avvikande har kunnat ses.  
Granskning av dokumentation sker enligt en mall några veckor under året.  
 

RESULTAT OCH ANALYS  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 Vårdgivaren ska i patientsäkerhetsberättelse beskriva vilka resultat som har 
uppnåtts utifrån hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under året och de åtgärder som har vidtagits för att 
öka patientsäkerheten. 

Årets resultat har helt präglats av pandemin. Planerat utvecklingsarbete och 
kompetensinsatser har fått skjutas upp. En del patientsäkerhetsarbete har blivit eftersatt. 
Behov finns att följa upp konsekvenser av pandemin 2021. 
Nedan beskrivs resultat och analys utifrån uppsatta mål, egenkontroller, riskanalyser och 
avvikelsehantering. 
 
Hälso- och sjukvårdsansvar 
Ett arbete har 2020 påbörjats med att tydliggöra hälso- och sjukvårdsansvaret i 
organisationen. 
 Fortfarande ses brister i beslutsprocessen där ett exempel är byte av system för digitala 
läkemedelsskåp där medicinskt ansvariga inte involverats i beslut trots att det hade direkt 
påverkan på det område som ingår i medicinskt ansvarigas reglerade ansvar. 
Ledningsgrupp för HSL har implementerats där verksamhetschef HSL, MAS, MAR och 
enhetschef för legitimerad personal träffas en gång i veckan där man alltid beaktar 
konsekvenser det medför på hälso- och sjukvårdprocessen och patientsäkerheten. 
Hälso- och sjukvårdsprocessen 
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Behov av att skapa förutsättningar som möjliggör multiprofessionellt samarbete har utvecklats 
under 2020 i hela sociala sektorns verksamheter för att öka patientsäkerheten.  
Fastställande av kvalitetskriterier kommer att bli omfattande och viktigt arbetet under 2021. 
 
Systematiskt kvalitetsarbete 
För att få genomslag i sociala sektorns hälso- och sjukvård krävs att verksamheterna agerar 
gemensamt för en säkrare vård och fortsätter arbetet med den påbörjade handlingsplanen för 
att nå målen för 2021. 
Verksamheterna har under de senaste åren ökat sin medvetenhet om vikten av att arbeta 
strukturerat och systematiskt för att få en ökad patientsäkerhet. 
Stöd till verksamheterna saknas för att underlätta avvikelsehanteringen så som ett fungerande 
digitalt avvikelsesystem. 
Enligt nationell handlingsplan ska alla huvudmän ha en lokal långsiktigt uthållig 
handlingsplan för patientsäkerhet som sträcker sig över 2020- 2024. 
Strategier och målområden har påbörjats med nationell handlingsplan, men pågrund av 
pandemin inte blivit prioriterad. 
 
Kompetensstyrning och kompetensutveckling 
En tydlig strategi med organisation för kompetensstyrning och utveckling är grundläggande 
för att skapa en verksamhet med hög kvalité som håller i längden och som genomsyrar hela 
organisationen. Vi har flera goda exempel i verksamheten som höjer kompetensen i 
organisation. Den är oftast på individnivå och blir då väldigt sårbar och kostsam. 
Vi behöver bygga en verksamhet med hög kvalité som håller i längden. 
 

Egenkontroller 
Här beskrivs en samlad analys av resultat uppifrån uppsatta mål, samt strategier och genomförda 
åtgärder för att nå dessa mål. 

Syfte är att enhetscheferna får en bild av hur rutiner efterlevs och att de vid behov kan sätta in 
åtgärder där brister framkommer. Egenkontrollerna har även ett värde i sig, då 
egenkontrollerna håller frågan om rutiner levande i verksamheterna  
Basalhygien rutiner och covid-19 rutiner 
Samtliga verksamheter anger att genomgång av basala hygienriktlinjer och covid-19 rutiner 
har utförts och att det är säkerställts att alla har skrivit under ansvarsförbindelsen. 
Enhetschefer uppger att de ser förbättradkunskap och bättre följsamhet till basal hygien och 
covid-19 rutiner. 
Allt fler verksamheter har regelbundet använt vårdhygiens utarbetade filmer om basal hygien 
och skyddsutrustning. 
Enhetscheferna säger att medarbetarna har blivit bättre på att påminna varandra om basala 
hygienrutiner och covid-19 rutiner. Medarbetarna upplever att den regelbundna 
egenkontrollen gör att efterlevnaden av rutiner ökar. Egenkontrollerna tas upp på APT och 
verksamhetsmöten. 
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Inga handlingsplaner har upprättats utan de åtgärder som krävts har åtgärdats omedelbart efter 
genomförd självskattning. Alla medarbetare inom hemtjänsten har fått personliga visir, egna 
ryggsäckar som innehåller munskydd, tvål, pappersservetter och handsprit. 
Egenkontrollerna har resulterat i att rutiner för punktdesinfektion har upprättats samt 
säkerställt att medarbetare har tillgång till materiel för att upprätthålla basala hygienrutiner 
inne i lägenheterna. 
Det som noterats är att det varit svårt med avstånd i mötesrum, personalrum och i bilarna när 
man åker fler än två personer i samma bil. Alla uppmanas att använda visir under bilfärden 
när man samåker och måltidsmiljön har anpassats för personalen i personalrum 
Inom SÄBO har det upprättas rutiner för vem som har ansvaret för ”spritturen” dvs vem 
ansvarar för extra desinfektion av handtag, ledstänger, matbord och att vi håller avstånd till 
varandra. 
Kohort vård har införts inom alla verksamheter för att stoppa smittspridningen. 
 
Årlig egenkontroll av Basala hygienrutiner och covid-19 rutiner. 
Egenkontroll som enhetschef och hygienombud på en mer övergripande nivå kommer att 
fastställas av medicinskt ansvariga under våren 2021. 
 
Hygienrond  

En gång per år ska enhetschef tillsammans med hygienombud utföra hygienrond. Det 
framkommer inte i resultat från verksamheten om man genomfört hygienrond och inga 
resultat presenteras.  
Enhetschefer tillsammans med medicinskt ansvariga behöver skapa ett strukturerat arbetssätt 
för hygienrond. 
 
PPM-BHK (punktprevalensmätning av basal hygien och klädregler)  
Den nationella mätningen PPM-BHK mäter följsamheten till basala hygienrutiner och 
klädregler via observationsstudie. Den är avsedd som stöd i arbetet med att uppnå hög 
följsamhet till basal hygien. Under 2020 har verksamheterna haft möjlighet att delta i 
nationella mätningar med anledning av pandemin vilket medicinskt ansvariga uppmanat till. 
Dock har endast några få av alla verksamheter genomfört mätningen och ingen privat 
utförare. Mätningen görs varje år v11-12. 
Analys 
Basala hygienrutiner kommer fortsättningsvis att vara ett av de prioriterade områdena för 
egenkontroll under 2021. Återkommande självskattningar och observationer av 
omvårdnadspersonalens följsamhet till basala hygienrutiner behöver genomföras för att 
säkerställa följsamhet till basal hygien. 
Verksamheterna bör under 2021 arbeta med Socialstyrelsens ”Stöd i arbetet med basala 
hygienrutiner” samt att personal genomför Socialstyrelsens webbutbildning: “Basala 
hygienrutiner i vård och omsorg” som riktar sig till kommunal personal inom hemtjänst och 
särskilt boende enligt SoL och LSS. Beslut är dessutom fattat om att alla verksamheter i 
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äldreomsorgen som berörs av SOSFS 2015:10 ska delta i nationella punktprevalensmätningar 
(PPM-BHK) samt delta i Folkhälsmyndighetens mätning Svenska HALT. 
 
Journalgranskning 
MAS genomförde under våren och hösten granskning av hälso-och sjukvårdens 
journaldokumentation gällande den palliativa omvårdnaden av avlidna patienter. 
Resultatet av granskningen visade att uppföljning av åtgärder och måluppfyllelse i vårdplaner 
saknas, inaktuella vårdplaner avslutas inte alltid - uppföljning saknas ofta av både 
legitimerade och baspersonal - tydlig beskrivning av vad, hur, när, vem och uppföljning 
saknas ofta. Enligt granskningen framgår det att det skett fördröjning innan sjuksköterskor 
kontaktade anhöriga och läkare. Vården har lämnats till omvårdnadspersonal att höra av sig 
om patienten tillstånd försämrats, alla enheter har palliativa ombud med hög kompetens. 
Journalgranskningen är inte diarieförd. 
Under 2021 föreligger ett uppdämt utbildningsbehov i dokumentation och hälso-och 
sjukvårdsprocessen. Det finns även ett fortsatt behov av att utbilda omvårdnadspersonal i att 
dokumentera direkt i fördelade vårdplaner samt fortsatt dialog mellan yrkesgrupperna där 
gränsdragning mellan hälso- och sjukvårds- och social dokumentation behöver tydliggöras. 
Sammantaget kan sägas att patientjournalerna har innehållit de uppgifter som behövs för en 
”God och säker vård” 
Tilläggas ska till granskning att det under våren var en svår situation utöver det vanliga. 
COVID-19 drabbade verksamheten och därav även utgjorde en kraftig belastning på 
verksamheten och den omvårdnad som man i vanliga fall kan ge med gott resultat. 
Positivt är att några verksamheter själv kan se att de fått en mer systematisk uppföljning och 
ser vinster i att genomföra kollegiala journalgranskningar som egenkontroll. 
Avslutningsvis upplevs verksamhetssystemet procapita inte vara patientsäkert av legitimerad 
personal. Systemet upplevs omodernt, komplicerat och omständligt system, som kräver 
många klick för varje arbetsmoment vilket försvårar för arbetsuppgifterna. 
 
Palliativvård 
Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som riktar sig till vårdgivare som 
vårdar människor i livets slut. Den sista veckan i livet beskrivs genom att sjuksköterskan som 
vårdat en avliden besvarar ett antal frågor. Oavsett sjukdom är målet i Leksands kommun att 
alla som dör en förväntad död ska kunna känna trygghet, vara smärtlindrad, lindrad från 
övriga symtom som illamående, andnöd eller oro och ha ordinerade läkemedel vid behov. Att 
få vårdas där man vill vara, inte behöva vara ensam samt veta att de närstående får det stöd 
dom behöver är viktigt.  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska ta fram statistik ur palliativregistret regelbundet och 
presentera denna på verksamhetsmöte för legitimerad personal. Ansvariga sjuksköterskor för 
palliativ vård ska analysera statistiken och lyfta fram förbättringsområden som vi ska arbeta 
mera med. Ingen redovisning av resultat har skett systematiskt för enhetschefer, 
sjuksköterskor och palliativa ombuden på de särskilda boendena.  
För att kunna kvalitetssäkra vården i livets slut har vi förutom statistik från palliativa registret 
skickat ut en enkät till alla efterlevande. Den visar att man som närstående i mycket stor 
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utsträckning är nöjd med vården, informationen och bemötandet från omvårdnadspersonal, 
sjuksköterska och läkare.  
Vi erbjuder alltid ett efterlevandesamtal några veckor efter dödsfall. Vi har ett bestämt 
tillvägagångssätt för hur ett efterlevandesamtal ska genomföras. Rutinen är känd och har inte 
använts av sjuksköterskor på särskilda boenden på grund av Pandemin. Det är oklart om 
någon verksamhet har gjort detta under pandemin. 
Vi använder NVP det är ett personcentrerat stöd för att identifiera, bedöma och åtgärda en 
enskild patients palliativa vårdbehov. NVP syftar till att kvalitetssäkra vården från det att 
vården övergår från botande till lindrande/ stödjande vård, till att patienten bedöms vara 
döende samt omhändertagande efter dödsfallet. Statistik från palliativregistret finns 
presenterat under resultat.  
 
Resultat och Analys 
54 registrerade fall i palliativa registret under året 2020 
11 registrerade fall misstänkt covid-19 
 
 
 

 
 
 
Den palliativa vården har fortsatt att utvecklas utifrån Svenska palliativregistrets (SPR) 
kvalitetsindikatorer men alla målvärden uppnås inte i verksamheten. 
Som föregående år förekommer brister i användandet av smärtskattningsinstrument, 
brytpunktsamtal samt munhälsobedömning.  
Enhetschefer och legitimerad personal behöver systematiskt jobba med resultat från 
palliativregistret och säkerställa teamsamverkan samt att personal har kompetens inom 
palliativ vård.  
Flera enheter beskriver i sin analys av den palliativa vården att verksamheten bedriver en god 
palliativ vård.  
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Teamarbete och planering av den palliativa vården i ett nära samarbete mellan legitimerad 
personal och baspersonal är en framgångsfaktor men att det ibland är svårt att få till på grund 
av begränsad tid för teamsamverkan. 
Sjuksköterskans och läkares roll och ansvar måste tydliggöras och det behöver säkerställas att 
läkare alltid genomför brytpunktsamtal i samband med medicinsk bedömning om palliativ 
vård. Det behövs ett länsövergripande arbete med att se över struktur och arbetssätt för både 
kommun och region för att kunna bedriva god palliativ vård där ett multiprofessionellt 
teamarbete är kärnan.  
Under våren han inte legitimerad personal initiera och utföra NVP. 
 
 
 
Goda exempel/utvärdering av den palliativa vården vid covid-19 från palliativa ombud 
Edshultgården. 

En kvalitativsammanställning som beskriver hur omvårdnadspersonal arbetat på 
vårdavdelning och ansvarat för vård och omvårdnad av de äldsta äldre i sina 
demenssjukdomar som många gånger varit svårt psykiskt belastade, multisjuka och sjuka i 
Covid-19. 

Vårdsituationen har anpassats utifrån ett personcentrerat synsätt och förhållningssätt, ett gott 
bemötande och KASAM, känsla av sammanhang där tillvaron är begriplig och hanterbar med 
meningsfullhet och livskvalitet, för våra äldre och för deras anhöriga och närstående. 

Varje unik människa har fått sina behov tillgodosedda då omvårdnadspersonalen inför varje 
arbetspass haft en mycket god kommunikation och dialog om vilka vård och 
omvårdnadsåtgärder som ska prioriteras och åtgärdas. Omvårdnadspersonalen har dagligen 
läst och följt riktlinjer och förhållningssätt om basala handhygienrutiner, använt den 
skyddsutrustning som funnits tillgängliga och arbetat med kommunikation och dialog med vår 
närmaste chef för att förtydliga information från våra olika myndigheter om vilka regler 
riktlinjer och förhållningssätt som ska gälla. Den skyddsutrustning som funnits tillgänglig har 
varit i första hand tvål, vatten och handsprit, ett förtydligande i att hålla avstånd till varandra, 
handskar, förkläde, visir och munskydd samt instruktioner och information samt utbildning 
och fortbildning i hur, när, var och varför skyddsutrustning och vårdåtgärder ska följas, 
dokumenteras och rapporteras. 

Vidare har omvårdnadspersonal byggt vård och omvårdad kring våra boenden med Covid- 19 
med att hålla dom som varit sjuka åtskilda från de boenden som inte varit sjuka eller burit på 
smitta, Leksands kommun har arbetat med Covid- 19- team som bara arbetat med patienter 
och boenden med en konstaterad smitta för att minska risken för att sprida smitta ytterligare. 
Omvårdnadspersonalen har delat och fördelat arbetsuppgifter på ett sådant sätt så att de av 
våra äldre som varit sjukast i Covid- 19, olika demenssjukdomar, varit mest psykiskt 
belastade och multisjuka har fått tillgång till behörig omvårdnadspersonal med adekvat 
kunskap och kompetens. 

Det har också lagts mycket arbete kring om man som omvårdnadspersonal arbetat med 
Covid- 19 smitta och konstaterad sjukdom, då har omvårdnadspersonalen haft ett gott 
samarbete med sin närmaste chef. Detta för att inte sprida smitta och för att följa 
myndigheters rekommendationer om att stanna hemma vid minsta symtom. I personalgruppen 
av omvårdnadspersonal har arbetat med kommunikation och dialog om hur och på vilket sätt, 
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samt varför det är och har varit så viktigt att omvårdnadspersonalen även på fritiden följt olika 
myndigheters rekommendationer. Detta för att minska risken för att sprida smitta och riskera 
främst våra äldres hälsa. 

För att kvalitetssäkra vård och omvårdnad, har omvårdnadspersonalen fört en daglig dialog 
och kommunikation med ansvarig sjuksköterska, sin närmaste chef samt att MAS, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska funnit tillgänglig och anträffbar för att vägleda stödja och svara på 
frågeställningar uppkommit på vägen. Omvårdnadspersonalen har dokumenterat och 
kvalitetssäkrat våra äldres behov av vård och omvårdnad utifrån gällande regler och riktlinjer 
från SoL och HsL samt Socialstyrelsen. 

 

Resultat och analys efterlevande enkät 

Med tanke på omfattningen av pandemin så är 50% svarsfrekvens ett godkänt resultat. 
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Analys 
Aldrig har en efterlevande enkät blivit så viktig som under pandemin. Den är en viktig 
kvalitativkälla som vi kommer att analyser mera noggrant med palliativa ombuden och ta 
lärdom av. De flesta efterlevande samtal med anhöriga uteblev under pandemin. 
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Avvikelser 
En samlad analys av avvikelser samt beskrivning av några viktiga lärdomar som har spridits.  
Antal avvikelser – registrerade i avvikelsemodul verksamhetssystem procapita 
 

 
 

- Antal rapporterade hälso- och sjukvårdsavvikelser i avvikelsesystemet för 
egenregin inklusive externa utförare av omvårdnad är totalt 1087. Antal rapporterade 
2019/ 1190.  
 

- Läkemedelshantering: 318 varav 180 handlar om utebliven dos. Man har missat att 
ge läkemedel 
 

- Fallhändelser: 679 Av dessa är 12 kopplade till fraktur och är inte orsakade av brister 
i verksamheten utan olyckshändelser vilket har framgått av den utredning som ska 
göras vid samtliga fall. Majoriteten fick ingen skada och var ensam vid fallet.  
 

- Bristande informationsöverföring: 10 och berör både intern och extern information, 
vilket är en klar underrapportering. - fördröjd, felaktigt utförd eller utebliven hälso- 
och sjukvård 
 

- Trycksår: Ett trycksår har identifierats, vilket är en underrapportering då det i 
verksamheten tidigare inte har rapporterats som en avvikelse. 
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-  
 
 

 
  
Den blå stapeln visar att man oftast är ensam vid fallet. 
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Verksamheternas analys  
Vissa åtgärder har vidtagits utifrån förra årets identifierade brister vad gäller följsamheten till 
avvikelseprocessen men flera brister kvarstår. En åtgärd som flera verksamheter genomfört är 
att skapa forum för teamet att hantera avvikelserna tillsammans. Däremot saknas fortfarande 
åtgärder för att höja kunskapen om hur avvikelserna ska hanteras och hur man lyckas med ett 
systematiskt förbättringsarbete utifrån de brister som identifieras. 
Avvikelse blanketten har i pandemin på grund av tidsbrist blivit en pappersprodukt som ofta 
hamnat på enhetschefens skrivbord. Enhetschefen har haft svårt att hinna med att prioritera 
och lägga in avvikelse i procapita. 
Under året har en ”sannolikhetsblankett” tagits fram för att underlätta för enhetschefen att 
prioritera avvikelsen, höja kompetensen kring avvikelseprocessen. Den har presenterats för 
alla enhetschefer på särskilda boende.  
Läkemedelsavvikelser är liksom tidigare år den näst vanligaste avvikelsetypen. 
Verksamheterna vittnar om att många av dessa hade kunnat undvikas då det ofta handlar om 
att personal glömt bort att ge läkemedlet.  
En orsak kan vara att åtgärderna som sätts in är på individnivå och inte på organisatorisk nivå 
och det skickar dubbla budskap. Enhetschef kommunicerar att syftet inte är att hitta vem som 
har gjort fel men den vanligaste åtgärden som sätts in är samtal med den medarbetare som 
orsakat avvikelsen om vikten av att göra rätt. Här har verksamheterna ett arbete att göra.  
En god säkerhetskultur kännetecknas av ett öppet arbetsklimat där personalen är trygg och 
kan rapportera avvikelser. Det är ett icke skuldbeläggande förhållningssätt och alla lär av 
negativa händelser.  
Socialstyrelsens beskrivning ”En grundläggande förutsättning för en säker vård är att det finns 
tillräckligt med hälso- och sjukvårdspersonal som har adekvat kompetens och goda 
förutsättningar för att utföra sitt arbete. Därmed är det viktigt att förstå att ledningen är bärare 
av av organisationskulturen. En annan grundläggande förutsättning är patientens och 
närståendes delaktighet i vården” 
Läkemedelshanteringen ska vara enhetlig inom hela sektorn. Det är viktigt då vi har en 
bemanningspool och personal som arbetar på olika ställen i kommunen. Läkare på våra 
särskilda boenden har under året systematiskt läkemedelsgenomgångar där både personal och 
om möjligt även den boende är delaktig.  
 
Goda exempel i verksamheten på att minska vårdskador 

Vi har tillsammans på flera verksamhetens pratat om vikten av att upprätta vårdplaner. 
Legitimerad personal med spetskompetens kring området att upprätta vårdplaner har lyfts 
fram under extra under pandemin där det tydligt framgår aktuella omvårdnadsbehov, riktlinjer 
och vad som ska göras om individen blir plötsligt försämrad, till exempel lämplig akut 
läkemedelsbehandling, kan man förebygga fördröjda insatser. Vårdplanerna ska var 
lättillgängliga och ska också uppdateras regelbundet. 
Legitimerad rehab personal har under pandemin ansvarat för rehabiliterande insatser vid 
covid-19. Rehabiliterande insatser i samband med covid-19 bidrar till att patienter återvinner 
eller bibehåller bästa möjliga funktions- och aktivitetsförmåga samt nutritionsstatus. 
Insatserna har höjt kompetensen där alla personalkategorier har fått ett rehabiliterande 
arbetssätt, och olika kompetenser behöver ofta samverka för att kunna ge en optimal vård 
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minska risk för trycksår och säkra förflyttningar. Pandemin har lyft fram vikten av utbildning 
i rehabiliterande insatser med visst tidsintervall eller vid behov samt vid nyanställning.  
Vi har fler goda exempel inom särskilda boende där har närståendes delaktighet i vården varit 
en grundläggande förutsättning för att patientens ska få en ”God och söker vård” Vi har vid 
två olika tillfällen utbildat omvårdnadspersonalen i Diabetesvård tillsammans med närstående. 
Diabetes utbildning kommer att vara ett pågående och prioriterat arbete under 2021. 
 

Klagomål och synpunkter 
Samlad analys av klagomål och synpunkter samt viktiga lärdomar 

IVO har under 2020 tagit emot 7st klagomål inom området för socialtjänst, ett klagomål inom 
hälso- och sjukvård och en lex Sarah-anmälan där Leksands kommun är huvudman. 
Klagomålen har handlat om brist på information, brist på tillsyn, ett klagomål är ett anonymt 
ärende som handlar om pandemin och att patientsäkerheten är hotad då man inte använder rätt 
skyddsutrustning. 
Patientnämnden inte tagit emot några klagomålklagomål gällande vård och behandling. 
Riskanalys  

Samlad analys av riskhantering samt beskrivning av några viktiga lärdomar som har spridits. 
På grund av pandemin har verksamheterna genomfört många fler riskanalyser än tidigare. 
Riskanalyser har genomförts efter att beslut redan är tagna, vilket riskerar att man genomför 
förändringar på fel grunder. Orsak som angetts har varit kort omställningstid, tidsbrist brist på 
personal. 
Vidtagna åtgärder i samband med riskanalyser för Covid-19 är bland annat förstärkt 
bemanning, utbildningsinsatser, organisation för skyddsutrustning och förändringar i den 
fysiska miljön. 
 
Nattfasta 
Målet är att nattfastan ska ligga under 11h. Nattfastan skiljer sig åt mellan olika boenden. 
Flera boenden arbetar aktivt med rutiner för en förbättrad nattfasta tillsammans med 
kostombud, sjuksköterska och enhetschef. 
Den registreras enligt denna skala:           

 
Analys: Resultatet från hösten 2020 visar att 60% når målet under 11 timmar. Flera som bor 
på särskilt boende vill sova och tackar nej till erbjuden dryck nattetid.  
Resultatet är betydligt bättre på de särskilda boenden som har infört ny måltidsordning. 
Ny rutin har införts på alla SÄBO. Alla enheter registrerar och mäter nattfastan varje natt. 
Vi har haft en kostombudsträff digitalt under pandemin för att tydliggöra nutritionsprocessen 
och påminna om dokumentet 50 sätt att bryta nattfastan. 
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Vid behov ska varje enhet skriva ett förbättringsförslag till köket om man har identifierat både 
styrker och svagheter. 
 
Senior Alert 
Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister kring förebyggande arbete för äldres hälsa. Det 
är ett systematiskt arbetssätt för att förebygga trycksår, fall, undernäring och ohälsa i munnen. 
Alla personer som är äldre än 65 år och bor i kommunens särskilda boenden ska riskbedömas 
enligt evidensbaserade skattningsskalor.  
Att använda dessa bedömningsinstrument skapar en möjlighet att göra den kommunala hälso- 
och sjukvården säkrare.  
När en patient/vårdtagare flyttar in på ett särskilt boende så ska en riskbedömning göras inom 
2-3 veckor av patientansvarig sjuksköterska tillsammans med rehab personal och 
vårdpersonal. De risker som upptäcks ska alltid följas av åtgärder och dokumenterade 
ordinationer från sjuksköterska./ sjukgymnast/arbetsterapeut. Uppföljningar av risker ska 
utvärderas utifrån behov.  
 
Analys  
Vårdgivaren har ett ansvar att förebygga ohälsa inom dessa områden.  
Det är i nuläget svårt att göra några analyser av resultatet av de förebyggande vårdinsatserna 
eftersom processen har ändrats. I samband med granskningar framkommer det att personalen 
inom särskilt boende upplever att Senior Alert är ett stöd i det förebyggande arbetet. En del av 
det förebyggande arbetet är att utreda och stärka personens egna resurser för att bibehålla 
funktionalitet att vara självständig. 
Oberoende av årets pandemi har man inom sociala sektorn lyckats skapa förutsättningar för 
ett förebyggande arbetssätt med strukturerat tvärprofessionellt samarbete med riskbedömning 
och uppföljning av åtgärder integrerat med övrig genomgång av patienternas hälsotillstånd 
och rapporterade händelser (avvikelser).  
Resultatet riskbedömningar har inte registrerats under pandemin i Senior Alert men 
riksbedömningsblanketten har använts som stöd i det förebyggande arbetet.  
Riskanalys ska påbörjas av medicinska ansvariga under våren. 
 
BPSD – Beteendemässiga och Psykiska symtom vid Demens 
BPSD är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att kvalitetssäkra omvårdnaden av personer 
med demenssjukdom. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens drabbar någon 
gång de flesta som har en demenssjukdom. Symtom kan vara aggressivitet, oro, apati, 
hallucinationer och sömnstörningar. Detta skapar stort lidande för patient/vårdtagare och 
närstående samt minskar livskvalitet. Personalen har ofta svårt att förhålla sig till de problem 
som uppstår. God kunskap om demenssjukdom, ett gott bemötande, god omsorg samt tydlig 
struktur i omvårdnaden är framgångsfaktorer.  
BPSD registret är ett stöd i processen med att komma till rätta med symtomen genom att 
systematiskt skatta, analysera, åtgärda och följa upp. Det sker regelbundet ett arbete med 
läkemedelsgenomgångar. Demenssköterskan har regelbundet kontakt med de verksamheter 
som använder BPSD och har deltagit aktivt i arbetet. Hon har även deltagit på de särskilda 
boendes planeringsdagar för att informera om demens, BPSD och bemötandeplaner.  
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Registrerade BPSD skattningar (redovisas i detalj under resultat) 
2016: 83 st 
2017: 104 st 
2018: 103 st 
2019: 102 st  

2020:  88 st 

Analys: På grund av pandemin har vi har gjort mindre BPSD skattningar under året. 

En förbättringsplan har påbörjats och ska följas upp och utvärderas kontinuerligt. 

Ett arbete i ordinärt boende pågår för att kunna arbeta med BPSD och bemötandeplaner, målet är att 
använda undersköterskorna i hemtjänsten till att göra BPSD skattningar och bemötandeplaner. 

 

 

Årsberättelse 2020 Demenssjuksköterska 

Demenssjuksköterskan har haft telefonrådgivning och gjort hembesök hos personer med 
kognitiv nedsättning/demensdiagnos. Vid dessa telefonsamtal och hembesök har information 
getts om vilken hjälp personen och deras närstående kan få. Information om sjukdomsförlopp, 
läkemedelsbehandling, bemötande samt förskrivning av hjälpmedel. Vissa BPSD-skattningar 
har också gjorts tillsammans med närstående för att underlätta bemötandet i 
familjesituationen. Hembesöken görs enskilt av demenssjuksköterskan eller gemensamt med 
biståndshandläggare, hemtjänstpersonal och eller gemensamt med närstående. 

 Samarbete har utvecklats med vårdcentral och minnesmottagningarna där ärenden om 
gemensamma patienter tas upp. Kommunens egna minnesteam bestående av 
arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och demenssjuksköterska träffas regelbundet 
och går igenom gemensamma ärenden. Varje vecka träffas Dsk på hemsjukvården, rehab, 
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gruppledare på hemtjänsten och demenssjuksköterskan för att säkerställa gemensamma 
ärenden. 

 BPSD-utbildning genomfördes i oktober då utbildandes olika professioner inom sektorn 
för att stärka teamet inom demens. Det var enhetschefer, sjukgymnast, Sjuksköterska och 
undersköterska som var med på utbildningen. Utbildning inom demens har hemtjänsten på 
norra området fått under december månad. Då har även Silviasyster varit med och 
undervisat personalen i bemötande tillsammans med demenssjuksköterskan. 
Utvärderingar som gjorts efter dessa utbildningar visar att personalen tycker att det varit 
bra och givande utbildningar som getts. Handledning med BPSD-skattningar har påbörjats 
i norra hemtjänstområdet på hos vissa kunder. 

 Demensforumsgruppen har träffats och utvecklat arbetet inom demens. 
Verksamhetsmöten på Edshult där arbetsterapeut, enhetschefer, patientansvariga 
sjuksköterskor, sjukgymnast och specialistutbildade undersköterskor medverkar har 
påbörjats. Förbättringsarbete ska påbörjas och arbetsgruppen utgår från att höja 
socialstyrelsens angivna målnivåer för Edshults del. Dagverksamheten inom demens 
samarbetar också med demenssjuksköterskan liksom öppenvårdspsykiatri i Rättvik. 

 Olika föreläsningar på nätet har också lyssnats på. Nätverksträffar för dalarnas 
demenssjuksköterskor har genomförts och föredrag för enheter inom kommunens 
verksamheter samt skolans undersköterskeutbildning har gjorts. Intranätet inom sociala 
sektorn har uppdaterats med rutiner. Statistik har följts. Möten med projektledaren om nya 
boendet har gjorts liksom planering av psykogeriatriska avdelningen på Edshult. 

 
Hemsjukvård 
Kommunen har ansvar över hemsjukvården upp till sjuksköterskenivå. Antalet inskrivna 
hemsjukvårdspatienter, där vi har helhetsansvar, har under året varit varierat från 2-6 
personer.  
Rutin finns för att bli inskriven i hemsjukvården. Hemsjukvård ska ges till dem där ”hälso- 
och sjukvård ges i patientens bostad och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är 
sammanhängande över tid”. Här beaktas även tröskelprincipen.  
Hemsjukvården uppger att den låga bemanningen av sjuksköterskor varit en 
patientsäkerhetsrisk och att man behövt prioritera bland arbetsuppgifterna. Hög sjukfrånvaro 
försvårades av att hemsjukvårdens sjuksköterskor lånades ut till andra verksamheter samt att 
de som var kvar fick i uppdrag att utföra arbetsuppgifter som egentligen inte ingår i deras 
ansvarområde. Det har handlat om provtagning av patienter som inte är inskrivna i 
hemsjukvården och som egentligen skulle provtagits av primärvården, antikroppsprovtagning 
av medarbetare över 150 antikroppstester på personal gjordes under juli månad. 
Det ökade antalet hembesök patienter är en del i arbetet med ”God och nära vård” där 
Tröskelprincipen blir mindre viktig utan att tillsammans med regionen börja utveckla en 
sömlös struktur. 
Vi har ett betydligt större antal hembesökspatienter, cirka 100 personer, där vi ansvarar för en 
viss del av hälso- och sjukvården. Många av dem har omfattande insatser. De delegerade 
hälso- och sjukvårdsinsatserna som utförs av omvårdnadspersonal/hemtjänst uppgår under 
året till cirka 700timmar/månad. Det redovisas under resultat.  
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Hemsjukvården 2020 
Inskrivna hemsjukvårdspatienter 2020 cirka  

 
Analys: Inskrivna hemsjukvårdspatienter som kommunen har helhetsansvar för har minskat. Det är 
vårdcentralens läkare som avgör vilka personer som skall skrivas in i hemsjukvården. Flera multisjuka som varit 
aktuella för hemsjukvården har även haft hjälp från specialistsjukvården, det är en anledning till att 
hemsjukvårdsläkaren ej skrivit in dem. De sköts till stor del av specialistsjukvårdens läkare.  

 

Sammanlagda antalet hembesök av sjuksköterska/undersköterska i hsv 
2020 

 
Hembesöken har ökat under 2020 till 3954 besök totalt.  
Hembesök 2019/3200 besök  
Hembesök 2018/3800 besök 
Tröskelprincipen har suddats ut, ett arbete med god och nära vård har påbörjats, högre grad av 
vårdbegäran. 
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Sammanlagda antalet hembesök av sjuksköterska 2017-2020 

 
 

Rehab 2020 

Sammanlagda antalet hembesök av arbetsterapeut och fysioterapeut inkl 
rehabassistent 2020 

 
 

 

jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec
2017 270 287 318 265 323 379 340 336 341 342 334 300
2018 287 248 281 244 274 295 360 446 372 330 363 297
2019 292 254 328 285 264 253 230 231 258 333 239 265
2020 263 252 285 294 297 293 319 230 320 344 353 384
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Sammanlagda antalet hembesök av arbetsterapeut, fysioterapeut och 
rehabassistent 2018-2020 
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Mål och strategier för 2021  
 
Övergripande mål: Ingen patient ska drabbas av vårdskada inom vård och omsorg 
 

Hälso- och sjukvårdsansvar: 
- att ansvar för ledning och styrning av hälso- och sjukvård tydliggörs hos chefer 

Hälso- och sjukvårdsprocessen: 
- att förbättra kvalitén av vården vid livets slut 
- att fortsätta utveckla arbetssätt med riskbedömningar senioralert 
- att ge ökad livskvalité för personer med demenssjukdom 
- att öka följsamhet av ordinerade åtgärder av legitimerade arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter 
- att utveckla verksamheten inför omställningen Nära vård 
- att öka kunskapen om hälso-och sjukvårdprocessens alla steg 
- att fortsätta utveckla det proaktiva arbetet i ordinärt boende 

Systematiskt kvalitetsarbete 
- att egenkontroller genomförs regelbundet under året för att följa resultat och planera 

förbättringsarbete 
- att kunskapen om avvikelseprocessen utvecklas för att förbättra analys av orsak och 

åtgärder samt uppföljning av effekt 
Kompetensstyrning och kompetensutveckling 

- att säkerställa kompetens hos medarbetare för att tillgodose den enskildes behov av 
hälso- och sjukvård 

 
Utifrån ovanstående mål och strategier behöver verksamheten i samverkan med medicinskt 
ansvariga fortsätta arbetet som påbörjades med handlingsplan föregående år samt följa upp 
effekt av de åtgärder som genomfördes. Handlingsplanen ska innehålla aktiviteter, ansvariga 
och plan för uppföljning av effekt
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Beslutad datum 
Antagen av 

 Beslutsparagraf 

 
 
 
 
 
Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta en nationell 
handlingsplan för ökad patientsäkerhet, vilket skall bidra till att utveckla och 
samordna arbetet med patientsäkerhet i landet. Vård- och omsorg i Leksands 
kommun vill därmed förtydliga vikten av arbetet och gör därför en lokal 
handlingsplan för samma år. 
 
Syftet med handlingsplanen är att ha en plan för genomförandet av ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete samt en uppföljningsmodell där resultat 
kan kopplas till de åtgärder som beskrivits i handlingsplanen. 
 
Visionen är: God och säker vård – överallt och alltid 
 
Övergripande mål: Ingen patient skall drabbas av vårdskada inom vård- 
och omsorg.  
 
Grundläggande förutsättningar:  
1 En god säkerhetskultur 
2 Ledning och styrning 
3 Patienten som medskapare 
4 Kunskap och kompetens 
 
Fem fokusområden 
1 Öka kunskap om inträffade vårdskador 
2 Tillförlitliga och säkra system, processer och rutiner 
3 Säker vård här och nu 
4 Stärka analys, lärande och utveckling 
5 Öka riskmedvetenheten och beredskap 
 
En god säkerhetskultur kännetecknas av ett öppet arbetsklimat där 
personalen är trygg och kan rapportera avvikelser. Det är ett icke 
skuldbeläggande förhållningssätt och alla lär av negativa händelser.  
En grundläggande förutsättning för en säker vård är att det finns tillräckligt 
med hälso- och sjukvårdspersonal som har adekvat kompetens och goda 
förutsättningar för att utföra sitt arbete .Därmed är det viktigt att förstå att 
ledningen är bärare av av organisationskulturen. En annan grundläggande 
förutsättning är patientens och närståendes delaktighet i vården. 
 
Kommunens och socialstyrelsens värdegrund skall genomsyra all vår 
verksamhet.   

152



Beslutad datum 
Antagen av 

 Beslutsparagraf 

Fokusområden: 
 
1 Öka kunskap om inträffade vårdskador: 
 
Behov: avvikelsehantering tillförlitliga och säkra system, processer och 
rutiner 
Hur:  Införa ett digitalt avvikelsesystem, ta lärdom, sprida kunskap till 
berörda och personal, se över rutiner och processer  
 
2 Säkra vårdens övergångar 
Hur: Öka kontinuiteten i vården med PAS inom varje område 
Öka följsamheten till regelverk (MAS,MAR) informerar på apt 
Involvera patienten i sin vård: patienter och ibland närstående är med på 
SIPar i ordinärt boende samt på korttidsavdelningen  
Solhem har börjat med att bjuda in patient och eller närstående på team 
möten , start hösten 2019 
 
3 Säker vård här och nu 
Hur: öka kunskapen om patientsäkerhet genom information på apt om olika 
negativa händelser 
Säkra bemanningen hos leg, personal, genom fortbildning via Högskolan och 
MAS/MAR nätverket 
Säkerställa kompetensutveckling och fortbildning :ex genom  
kunskapscentrum tillhandahåller fortlöpande utbildning för sjuksköterskor i 
ex trackvård, hantering av picc-line mm. 
Införa Swedem: nationellt kvalitetsregister, med syfte att förbättra och 
utveckla vården för demenssjuka 
Införa ett användarvänligt IT system 
 
4 Stärka analys, lärande och utveckling: 
Hur: Lära av tidigare erfarenheter både i den egna kommunen och nationellt 
samt via patientnämnd. 
 
5 Öka riskmedvetenhet och beredskap 
Hur: introprogram för nyanställda och nyexaminerade ses över. 
Färdighetsträning för leg, personal vb, checklista till ny personal att fylla i 
för att påvisa behov. 
Kunskapscentrum. 
Utbildningsinsats från leg personal till uskor/vårdbiträden med korta utb 
varje torsd 20-30 min. kad,spolning, sondmatning, fragmin inj, stomibyte 
samt 2 rehab insatser. 
Omvärldsbevakning via MAS, MAR och nätverk. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-03-19 

Referens 
Dnr 2021/173    

Sociala sektorn 
Marie van Geffen Blomberg, 80461 
marie.van.geffen-blomberg@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Patientsäkerhetsberättelsen 2020 

Beskrivning av ärendet 
I Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2011:9) står att en 
patientsäkerhetsberättelse ska upprättas årligen. Nu föreligger 
patientsäkerhetsberättelse för den kommunala hälso- och sjukvården i 
Leksands kommun 2020. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig 
för den som önskar ta del av den.  
Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva vilket patientsäkerhetsarbete som 
bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits samt vilka resultat som 
uppnåtts. 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Den sammanfattande bedömningen är att patientsäkerheten och kvalitén 
inom hälso- och sjukvården i Leksands kommun under 2020 har varit av god 
kvalitet. Fortsatta förbättringsarbeten kommer att fortgå 2021.  
 
Prioriteringar 2021 
Fortsatt arbete för en god och säker vård för att minska vård skador. 
Utifrån situationen som varit under 2020 föreslår medicinskt ansvariga att 
mål och strategier för 2021 skall delvis vara samma som 2020. 
Vårdplaner skall upprättas för att kunna följa vård och behandling 
Ansvaret för ledning och styrning av Hälso- och sjukvård skall tydliggöras 
för enhetschefer 
Kunskapen om kvalitetskriterierna i verksamheterna skall ökas 
 

Förslag till beslut 
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2020 
2. Anta förslag till prioriteringar 2021 gällande fortsatt 

patientsäkerhetsarbete 
3. Anta handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 

2020-2024. 
 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-19 
Patientsäkerhetsberättelsen 2021-03-29 
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Leksands kommun 

Datum 
2021-03-19 
 

Referens 
Dnr 2021/173 

Sida 
2(2) 

Handlingsplan, daterad 2021-03-29 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Sektorchef Ulrika Gärdsback  
Verksamhetschef HSL Marie van Geffen Blomberg  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Helena Hansson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-07 

 
  

Individnämnden   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 68 Dnr 2021/6 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal1/2021 - 
LSS 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 1:a kvartalet 2021 finns ett ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – Barn 
Beslut: LSS, Korttidsvistelse utanför egna hemmet (Enligt 9 kapitlet 6 §) 
Datum för gynnande beslut: 2020-10-01 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-25 

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 
På de skäl som angetts av socialtjänsten beslutar individnämnden att 

1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-03-25 

Referens 
Dnr 2021/6    

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

 
 

 
 

 
  

 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1/2021 – 
LSS 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 1:a kvartalet 2021 finns ett ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – Barn 
Beslut: LSS, Korttidsvistelse utanför egna hemmet (Enligt 9 kapitlet 6 §) 
Datum för gynnande beslut: 2020-10-01 

Förslag till beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-25 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Avd-chef Katja Vestling 
Enhetschef Kristine Berglind Hallberg 
Enhetschef Sandra Edesberg 
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Leksands kommun 

Datum 
2021-03-25 
 

Referens 
Dnr 2021/6 

Sida 
2(2) 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-04-21 

Referens 
Dnr 2021/23    

Administrativ service 
Lena Ryen-Laxton 
lena.ryen@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021 

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: 
Sektorn för samhällsutveckling 
- 
Utbildningssektorn 
- 
Sociala sektorn 
- 

Utskotten 
- Delegeringsbeslut av socialutskottet enligt sammanträdesprotokoll 

daterat 2021-04-06 
- Delegeringsbeslut av utbildningsutskottet enligt sammanträdesprotokoll 

daterat 2021-04-20 

Personalärenden 
- Personalärenden 2021-04-01--2021-04-26 
Kommunledning 
Sektorschef verksamhetsstöd och service samt biträdande kommundirektör 
Maria Bond. 

- Beslut om delvis avslag på begäran om utlämnande av allmän handling, 
2021-04-16, dnr 2021.3348. 

 

 

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

protokoll och listor per den 11 maj 2021. 
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Leksands kommun 

Datum 
2021-04-21 
 

Referens 
Dnr 2021/23 

Sida 
2(2) 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Protokoll och listor 

Slutligt beslut skickas till 
Administrativ service 
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