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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-01-29
Dokument nr: OK KS 2017/00443-4, 460

Veronica Berg

Kommunstyrelsen

Kosthantering inom Orsa kommun
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016 att bygga om Lillåhem pga arbetsmiljöskäl,
förbättrad upplevelse för brukare och behovet att möta framtida efterfrågan på omsorg.
Konsekvensen blir även en omorganisation inom kostenheten för att klara
matproduktionen, leva upp till arbetsmiljökraven och säkra livsmedelskraven i Orsa
kommun.
Lillåhems produktionskök läggs ner vid ombyggnationen och det innebär att vi inte
klarar matproduktionen till omsorgen i de befintliga köken som finns idag.
Frågan har utretts i samråd med en extern konsult, Storköksbyrån.
Utredningen fokuserade på varm eller kall huvudkomponent (med andra ord menas
huvudrätten samt sås, utan levererade tillbehör som potatis, sallad etc.). Varm
huvudkomponent levereras varm och kall huvudkomponent levereras kall och
uppvärms vid servering. Utredningen har även presenterat olika förslag på hur man
kan organisera sig (se bifogad utredning).

Yttrande
Utredningen har analyserats med särskild hänsyn till kvalitetskraven, kundens
önskemål, transporter som påverkar miljön och kostnader, arbetsmiljö och en
effektivisering. Kostenheten har kommit fram till ett eget förslag som presenteras
nedan:
Alternativ A – kall lunch och middag till omsorgen och tillagad varm lunch till skolan
Som rubriken antyder så är huvudkomponenten tillagad och nedkyld för leverans till
omsorgen så att kunden kan välja när den önskar att äta. Bikomponenter såsom
potatis, ris etc tillreds på plats i mottagningsköken. Tillagad varm lunch serveras till
skolan.
Alternativ A innebär att kommunen behåller de fyra skolköken där tillagning sker idag
med vanligt fastighetsunderhåll och utrustning, men att kommunen bygger ut
Orsaskolan till ett tillagningskök. Där kommer det att produceras en linje med kall
huvudkomponent till omvårdnad och en linje som kommer att producera en tillagad
komplett lunch till eleverna i Orsaskolans matsal. Bedömningen är att kostenheten
därmed kan svara upp till kundernas önskemål, behov samt lagkrav.
Varför alternativ A?
I dagsläget är Orsaskolan ett mottagningskök som får komplett varm lunch från
Kyrkbyns kök. Det är en dålig arbetsmiljö, ej anpassade lokaler, uppfyller inte
kvalitetskraven och matsvinnet är högt för att säkra tillgången på mat till eleverna. Det
är leveranser 178 dagar om året.
Fördelar med alternativ A är färre transporter, bättre möjligheter till fungerande
trafiklogistik kring Orsaskolan, kvalitetshöjning med bland annat servering på plats för
eleverna, minskat matsvinn, förbättrad arbetsmiljö, minskat antal årsarbetare.
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Synergieffekten blir att Kyrkbyns skola som idag är hårt belastade med dåliga
förvaringsutrymmen och fläktsystem, får en produktion som är mer anpassad till köket
och kommer då att kunna leverera varm komplett lunch till Lillåns förskola (gamla
biblioteket).
Förslaget innebär att Orsagården måste göra vissa anpassningar med varumottagning
och komplettera med diverse utrustning.
Motivering till varför vi uteslutit vissa kök för utbyggnad
Kyrkbyn skulle innebära mycket trafik med tunga fordon i centrums kärna, trångt för
bilar och transporter i området. Många förskolebarn och yngre elever kring området.
Transportkostnaderna minskas inte eftersom vi måste fortsätta leverera mat till
Orsaskolan, vi uppnår inte bättre arbetsmiljö, kvalitet på maten eller kunna påverka
matsvinnet på Orsaskolan.
Bergets kök blir svårt att bygga ut eftersom det ligger mitt i skolområdet, logistiken för
transporter och bilar är trångt, förskolebarn och yngre elever nära trafiken,
skolområdet blir mindre.
Digerberget transportvägarna är svåra och det är trångt, placeringen är långt bort från
centrum.
Brantudden är inget alternativ till utbyggnad för ett kök, ökade transporter i
villaområdet.
Transporter
Omsorgen och kostenheten förespråkar kall mat till Orsagården och Lillåhems
särskilda boende samt till matdistributionen. Därmed minskas transporterna till
leverans tre dagar/vecka jämfört med dagens leveranser två gånger/dag 365 dagar om
året. Det bidrar till att minska miljöpåverkan och kostnaderna. Det sker naturligtvis
under förutsättning att kall mat levereras.
Köket på Kyrkbyns skola kommer att leverera varm komplett måltid till Lillåns förskola
242 dagar/år.
Digerbergets skola kommer att leverera varm komplett måltid till Lindan 2 och
Trimsarvet 242 dagar/år.
Ekonomi
Investeringskostnader 19 miljoner kronor. Exklusive kostnad för mark och
projektering.
Driftkostnader
Kostenheten har idag 17,88 årsarbetare i produktion. Alternativ A kan innebära en
minskning till 14,9.
Transport, 130 000 kr/år med transport till förskolorna Trimsarvet, Lindan 2, Lillån,
samt äldreomsorgen Lillåhem och Orsagården.
Sammanfattningsvis innebär förslaget att kostenheten kan vara mer flexibla vid
förändringar i kommunen men även vid krissituationer och i beredskap, minskade
transportkostnader och minimera matsvinnet vilket minskar miljöpåverkan. Dessutom
förbättra och bibehålla kvaliteten och arbetsmiljön samt trafiklogistiken. Alternativet
kommer att påverka andra personalgrupper inom omsorgen och eventuellt också
lärande i framtiden. Investeringskostnaderna blir enbart på Orsagården och
Orsaskolan. Därmed föreslås alternativ A.
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Beslutsunderlag
Utredning med bilaga, Storköksbyrån.

Förslag till beslut
Kosthantering inom Orsa kommun sker enligt alternativ A dvs. kall huvudkomponent
till lunch och middag inom omsorgen och tillagad varm lunch till skolan. Alternativet
innebär också en utbyggnad av Orsaskolans kök till ett tillagningskök.

Sändlista
Utskottet för strategi
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Orsa Lokaler AB
Kostenheten
Miljökontoret
Verksamhetsområde Omsorg
Verksamhetsområde Lärande

Henrik Göthberg
Chef verksamhetsområde service och utveckling
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 2018-04-17

§ 38

OK KS 2017/00443-4

Kosthantering inom Orsa kommun
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att kosthanteringen inom Orsa kommun sker enligt
alternativ A dvs. kall huvudkomponent till lunch och middag inom omsorgen och
tillagad varm lunch till skolan. Alternativet innebär också en utbyggnad av Orsaskolans
kök till ett tillagningskök.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016 att bygga om Lillåhem på grund av arbetsmiljöskäl, förbättrad upplevelse för brukare och behovet av att möta framtida efterfrågan på
omsorg. Konsekvensen blir även en omorganisation inom kostenheten för att klara
matproduktionen, leva upp till arbetsmiljökraven och säkra livsmedelskraven i Orsa
kommun. Lillåhems produktionskök läggs ner vid ombyggnationen och det innebär att
kommunen inte klarar matproduktionen till omsorgen i nuvarande kök.
Frågan har utretts och utredningen har fokuserat på varm eller kall huvudkomponent
Varm huvudkomponent levereras varm och kall huvudkomponent levereras kall och
uppvärms vid servering. Utredningen har även presenterat olika förslag på hur man
kan organisera sig.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med bilagor, verksamhetsområde service och utveckling, 2018-04-05.
Risk- och konsekvensanalys från kostenheten och verksamhetsområde omsorg,
2018-04-09.
Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11, 2018-04-10.

Förslag till beslut
Verksamhetsområde service och utveckling föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att kosthanteringen inom Orsa kommun sker enligt
alternativ A dvs. kall huvudkomponent till lunch och middag inom omsorgen och
tillagad varm lunch till skolan. Alternativet innebär också en utbyggnad av Orsaskolan
till ett tillagningskök.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-12

§ 10

OK KS 2017/00443-4

Kosthantering inom Orsa kommun
Beslut
Ärendet utgår och återkommer vid ett senare sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Joakim Larsson

Kommunstyrelsen

Reglemente för internkontroll
Sammanfattning av ärendet
Service och utveckling har, på kommunchefens uppdrag, utrett hur kommunens
internkontroll ska organiseras och formaliseras.
Utredningen har visat att det första steget bör vara att upprätta, och besluta om,
reglemente för internkontroll.
Internkontrollreglementet ska tydliggöra ansvarsförhållandena för kommunens
internkontroll, och ge anvisningar för årliga internkontrollplaner.
Bilaga 1 innehåller förslaget för Reglemente för internkontroll Orsa kommun.
I referensmaterialet för utredningen ingår reglementen och internkontrollplaner från
några kommuner samt publikationer från SKL, bl.a. ”På den säkra sidan”, se bilaga 2.
Det bifogade förslaget för Orsas internkontrollreglemente bygger på
standardformuleringar för kommunala internkontrollreglementen samt
kommunallagen 6 kap.
Eftersom beslutet för internkontrollreglemente ska leda till att internkontrollplaner
upprättas, bifogas också ett exempel på en internkontrollplan, se bilaga 3, Älvdalens
kommuns internkontrollplan för 2018.
Utredningen har också tagit del av en under år 2018 lämnad revisionsrapport från PwC
angående Orsa kommuns internkontroll, se bilaga 4. Revisionsrapporten
överensstämmer med brister och förbättringsmöjligheter som kommunens utredning
för internkontroll konstaterat.

Beslutsunderlag
Bilaga 1: Reglemente för internkontroll Orsa kommun
Bilaga 2: Publikationen ”På den säkra sidan”, SKL
Bilaga 3: Internkontrollplan Älvdalens kommun
Bilaga 4: Revisionsrapport för Orsa kommun ”Granskning av kommunens interna
kontroll”.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för internkontroll för Orsa kommun
enligt bilaga.

Sändlista
Kommunfullmäktige, Byggnadsnämnden, Miljönämnden, Ledningsgruppen, Joakim
Larsson
Henrik Göthberg
T f verksamhetsområdeschef service och utveckling
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Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Camilla Staberg

Dokumenthanteringsplan för allmän administration och
kommunikation
Sammanfattning av ärendet
En dokumenthanteringsplan ger en myndighet överblick över vilka allmänna
handlingar som hanteras inom sitt ansvarsområde. I dokumenthanteringsplanen anges
t ex om och när en handling ska gallras, dvs. när handlingar i ett ärende ska förstöras.
Allmänna handlingar får gallras med stöd av lag, förordning eller ett beslut av
myndigheten genom en dokumenthanteringsplan. Planen anger även t ex
lagringsformat och förvaringsplats.
I samband med att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft så har en översyn
skett av handlingar inom allmän administration och kommunikation som ofta
innehåller personuppgifter. Varje verksamhet har en dokumenthanteringsplan sen
tidigare men nuvarande förslag innehåller en del kompletteringar som föreslås gälla
inom samtliga verksamheter inom kommunstyrelsen. Ett arbete pågår med att revidera
samtliga planer i sin helhet.
En komplettering gäller webben och sociala medier. Information som Orsa kommun
publicerar på webbplatser och i sociala medier, samt även besökarnas kommentarer, är
allmänna handlingar och ska därmed hanteras i enlighet med gällande regler och
lagstiftning. Sociala medier är ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som
tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom text, bild eller ljud.
Innehållet skapas av dem som använder mediet, alltså inte bara av en myndighet som
står bakom ett konto utan även av alla de besökare som gör inlägg och kommenterar på
sidan. Exempel på sociala medier är Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter.
En allmän handling ska lagras där den har skapats eller ”hör hemma”, till exempel så
registreras (diarieförs) årsredovisningen i kommunens dokument- och
ärendehanteringssystem och ska således även lagras där. Fotografier som ingår
bilddatabasen Sofie lagras i databasen men kan till exempel visas på Facebook i
samband med presentation av kommunens historia. Därmed kan en kopia visas på
hemsidan men ska inte registreras eller lagras där. Information av tillfällig eller ringa
betydelse är undantaget registreringsskyldigheten och kan därför tas bort vid
inaktualitet.
När man arkiverar innehållet på en webbplats och andra sociala medier är syftet i
första hand att bevara en ögonblicksbild av hur kommunen har använt mediet och
vilket innehåll man har valt att presentera. Det innebär att en stor del information inte
bevaras men kan gallras men hänvisning till att den är av tillfällig eller ringa betydelse.
Dock ska alltid en informationsvärdering ske dvs. om det är en unik information av
betydelse ska informationen arkiveras. Det finns även en e-plikt för kommunala
myndigheter som innebär att elektroniskt publicerat material som ges ut av en
myndighet ska skickas till Kungliga biblioteket som ett bidrag till Sveriges kultararv.
E-plikten ersätter dock inte myndigheters ansvar att arkivera sin egen information.
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Beslutsunderlag
Förslag till dokumenthanteringsplan – allmän administration och kommunikation.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till dokumenthanteringsplanen enligt bilaga.

Sändlista
Samtliga verksamhetsområden inom kommunstyrelsen

Henrik Göthberg
T f chef verksamhetsområde service och utveckling
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Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Ann-Therese Albertsson

Utökat lån till multiskidbanan
Sammanfattning av ärendet
Orsa Skidklubb planerar att bygga en multiskidbana i Grönklitt och finansiärer är
Allmänna arvsfonden, Dalarnas idrottsförbund, Grönklittsgruppen och Orsa kommun.
Dessutom bidrar Orsa Besparingsskog med bergkross/grus. Projektet förväntas ge
positiva effekter för såväl besöksnäringen i kommunen som för friluftsliv och hälsa
samt öka möjligheten för såväl vuxna, unga och funktionshindrade att på ett säkert och
tryggt sätt utöva bl a skidåkning på barmarkssäsongen. Även viss forskning och
teknikutveckling förväntas ske i den planerade anläggningen.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars § 21 att bevilja ett lån om 2 mkr till Orsa
Skidklubb som en del i finansieringen av en multiskidbana. Sedan beslutet togs har
förutsättningarna ändrats och frågan har nu ställts till Orsa kommun om möjligheten
att till Orsa Skidklubb låna ut 5 mkr som ett räntefritt lån för att kunna förverkliga
projektet. Lånet skall amorteras med alla de spårintäkter som kommer från
multiskidbanan under barmarkssäsongen. Ett avtal om garanti för amortering av lån
har upprättats där Grönklittsgruppen står som garant för en amortering om 400 000
per år vilket betyder att lånet är återbetalat efter som längst 12,5 år. Drifts- och
markupplåtelseavtal mellan Orsa Skidklubb och Grönklittsgruppen ska upprättas och
är en förutsättning för lånet. När lånen har amorterats ska intäkter fonderas för
framtida upprustning/underhåll av banan.
Sedan tidigare finns ett beslut om bidrag från Orsa Kommun till projektet om 300 000
avseende fiberinstallation. Det beslutet förväntas gälla även efter detta förnyade beslut
kring lånefinansiering.

Beslutsunderlag
Avtal om garanti för amortering av lån.
Drifts- och markupplåtelseavtal.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige följande:






Beviljar Orsa Skidklubb ett räntefritt lån om 5 miljoner kr för byggande av
Multiskidbana.
Godkänner Avtal om garanti för amortering av lån
Har tagit del av driftsavtal och markupplåtelseavtal mellan Orsa Skidklubb och
Grönklittsgruppen AB.
Detta beslut ersätter tidigare fattat beslut i kommunfullmäktige,
2017-03-27, § 21.
Delegerar till Kommunstyrelsen att hantera eventuella ändringar av avtalen.
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Sändlista
Kommunfullmäktige
Orsa skidklubb
Grönklittsgruppen AB

Ann-Therese Albertsson
Kommunchef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 2018-04-17

§ 37

OK KS 2017/00384-6

Plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering
2018 - 2022
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar, under förutsättning att planen antas i Mora och Älvdalens
kommuner, förslaget till kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar
avfallshantering för Mora, Orsa och Älvdalens kommun 2018 – 2022, daterad
2018-01-30.
Kommunfullmäktige utser styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB som politisk
referensgrupp att delta i den lokala avfallsplanegruppens arbete.

Sammanfattning av ärendet
Planen utgör tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering
kommunens renhållningsordning. Under kommande planperiod prioriteras arbete med
att förebygga avfall och minska avfallsmängder. Åtgärden ”Dalarna minskar avfallet”
stärker detta arbete och ger möjlighet för olika samhälls- och verksamhetssektorer att
bidra.
Under planperioden avses arbete för att minska matsvinn i kommunal kostverksamhet
med målsättningen att halvera matsvinnet till år 2030 där halva vägen uppnåtts år
2022.

Beslutsunderlag
Förslag till kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering med
bilaga 1 - 5, 2018-01-30.
Samrådsredogörelse avfallsplan samt gemensamt faktaunderlag avfallsplan.
Protokollsutdrag, Orsa Vatten och Avfall AB, 2018-02-20.

Förslag till beslut
Styrelsen i Orsa Vatten och Avfall AB föreslår kommunstyrelsen följande:
 Uppdra till den lokala avfallsplanegruppen, samordnad av NODAVA AB, att
driva det lokala avfallsplanearbetet under planperiod 2018 - 2020, och årligen
följa upp mål och åtgärder, och vid behov ge förslag till kommunstyrelsen på
reviderade åtgärder i avfallsplanen.


Uppdrar till kommunchefen att dels utse förvaltningar att delta i den lokala
avfallsplanegruppens arbete under planperiod 2018 - 2022, dels uppdra åt
respektive förvaltning som har åtgärdsansvar enligt planen att inarbeta
åtgärderna i sin verksamhetsplanering.



Utse X och X som politisk referensgrupp att delta i den lokala
avfallsplanegruppens arbete.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 2018-04-17

Vidare föreslår styrelsen att kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning att
planen antas i Mora och Älvdalens kommuner, följande:


Anta förslaget till kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar
avfallshantering Mora, Orsa och Älvdalens kommun 2018 - 2022 enligt bilaga.



Uppdrar till kommunstyrelsen att årligen följa upp mål och åtgärder och att
revidera åtgärder i avfallsplanen under planperioden om det behövs för att
målen ska uppnås.



Orsa kommun deltar i konceptet ”Dalarna minskar avfallet” som avses
utvecklas under planperiod 2018 - 2022 och som ingår som en viktig del av
avfallsplanen.



Uppdra till verksamhetsområdena Service och utveckling, Omsorg och Lärande
att delta i det länsövergripande arbetet med att minska matsvinn.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att utskottet föreslår kommunstyrelsen följande:
Kommunfullmäktige antar, under förutsättning att planen antas i Mora och Älvdalens
kommuner, förslaget till kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar
avfallshantering Mora, Orsa och Älvdalens kommun 2018 - 2022 (daterad 2018-01-30)
samt att kommunfullmäktige utser styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB som politisk
referensgrupp att delta i den lokala avfallsplanegruppens arbete.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget från styrelsen i Orsa Vatten och Avfall AB
och sitt eget yrkande och finner att utskottet bifaller det sistnämnda.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Göran Brorsson, Nodava AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
2018-05-07

Välkommen till mål- och budgetberedning inför 2019
Tid: 2018-05-15, kl. 08:30 (heldag)
Plats: Kommunsalen, kommunhuset

Öppnande, närvaro, justering
Program:

08:30 – 09:15

Inledning med mål- och budgetprocessen, ekonomiska
förutsättningar och övergripande mål för kommunen (Mikael
Thalin, Ann-Therese Albertsson, Johan Hult)

09:15 – 09:30

Personalområdet (Helene Grapenson)

09:30 – 09:45

Fikapaus

09:45 – 10:15

Orsa Vatten och Avfall AB (Jimmy Olsson, Magnus Fridén, LenaStina Björklund)

10:15 – 11:00

Orsabostäder AB/ Orsa Lokaler AB (Bernt Westerhagen, Roland
Fållby)

11:05 - 11:35

Miljönämnden (Per-Erik Wiik, Camilla Björck)

11:35 – 12:05

Byggnadsnämnden (Bo Lindblad, Tommy Ek)

12:05 – 13:15

Gemensam lunch

13:15 – 13:45

Utskottet för strategi (Mikael Thalin, Henrik Göthberg)

13:45 – 14:30

Utskottet för lärande (Håkan Yngström, Mattias Scandola)

14:30 – 14:45

Fikapaus

14:45 – 15:30

Utskottet för omsorg (Susann Lindblad, Jesper Karlsson, Marie
Jangmyr Sundin)

15:35 – 16:20

Utskottet för samhälle (Mikael Thalin, Anders Becker)

16:20 – 16:50

Sammanfattning och diskussion (Johan Hult)

Beslutsärende för KS:

1. Kosthantering i Orsa kommun
2. Reglemente för internkontroll
3. Revidering av dokumenthanteringsplan – allmän administration och
kommunikation.
4. Utökat lån för multiskidbanan (drift- och markupplåtelseavtal skickas senare)
5. Plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 2018 - 2022

Deltagare:
Kommunstyrelsens ledamöter, representanter från partier i fullmäktige som inte är
ledamöter i styrelsen samt ordföranden och vice ordföranden i respektive utskott.
Ordföranden och vice ordföranden i respektive nämnd samt berörda chefer från
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respektive nämnd eller utskott. Ordförande, vice ordförande och representanter från de
kommunala bolagen medverkar vid sin programpunkt.

Anmälan och ev. meddelande om matallergier sker senast den 11 maj till
Camilla Staberg, camilla.staberg@orsa.se alt 0250-55 21 10.

Välkommen!
Mikael Thalin, kommunstyrelsens ordförande
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