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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-01-15
Dokument nr: OK KS 2020/00053-2, 732

Verksamhetsområde omsorg
Jesper Karlsson

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om mat i hemtjänsten
Sammanfattning av ärendet
Till kommunfullmäktige den 24 februari 2020 kom ett medborgarförslag gällande
leverans av färdiglagad, varm mat till hemtjänsttagare i Orsa.
Bakgrunden var att den gemensamma nämnden för social myndighetsutövning i Norra
Dalarna under hösten 2019 beslutade att matdistributionen i Mora, Orsa och Älvdalens
kommuner skulle upphöra senast 1 maj 2020. Medborgarförslaget kom som en reaktion
på detta beslut, det framfördes viss kritik mot både beslutet och hur kommunen
kommunicerat det till de berörda.
När väl beslutet från den gemensamma myndighetsnämnden några månader senare
genomfördes, då matdistributionen upphörde vid månadsskiftet april/maj, hade det
gjorts många informationsinsatser för att förbereda en smidig övergång till nyordningen.
Många av de äldre valde att beställa sin mat från lokala entreprenörer när den
möjligheten inte längre tillhandahölls av kommunen. Det kan även tilläggas att de som
bor på kommunens trygghetsboende alltjämt kunde fortsätta ha gemensamma måltider
med mat från kommunen, då det fattades ett kompletterande beslut om sådan
matdistribution mot en viss serviceavgift.
Sammantaget är det min uppfattning att övergången till att de äldre fick ordna sin mat
på egen hand direkt från lokala restauranger och cateringföretag kunde genomföras på
ett bra sätt och att den nuvarande ordningen fungerar tillfredsställande. Följaktligen
föreslås utskottet föreslå kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att
lämna medborgarförslaget utan bifall.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 15/1-21
Beslut om matdistribution i trygghetsboende, 6/4-20
Medborgarförslag, 7/1-20

Förslag till beslut
Medborgarförslaget lämnas utan bifall.

Sändlista
Klicka här för att ange text.

Jesper Karlsson
Omsorgschef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-05-25

§ 54

OK OMS 2020/00048-2

Matdistribution i trygghetsboende
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 maj 2020 ska mat fortsättningsvis
ingå i trygghetsboende som en service och att en serviceavgift på 65 kr per dag för det
ska tas ut.

Sammanfattning av ärendet
Det nyligen fattade beslutet om att matdistribution ska upphöra innebär att den som
bor på trygghetsboende inte längre kommer att få mat serverad i matsalen utifrån att
insatsen upphör den 1 maj. Det finns alltså inte individuella beslut om matdistribution
efter den 30 april.
De gemensamma måltiderna är dock ett bra sätt att motverka ensamhet och det vore
därför en fördel att lunch även fortsättningsvis serveras på kommunens
trygghetsboende. Ett sätt att ha kvar lunchen till dem som bor på trygghetsboende från
den 1 maj och framåt är att inkludera maten i boendeformen trygghetsboende och att ta
ut en särskild serviceavgift för maten. Maten skulle då fortsättningsvis lagas i köket på
boendet Lillåhem, levereras i kantiner och serveras i de gemensamma matsalarna av
personal inom hemtjänsten.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-04-06.
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde omsorg, 2020-02-28.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 maj 2020 ska mat fortsättningsvis
ingå i trygghetsboende som en service och att en serviceavgift på 65 kr per dag för det
ska tas ut.

Sändlista
Verksamhetsområde omsorg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 01.02.2021

§4

OK KS 2020/00053-2

Svar på medborgarförslag om mat i hemtjänsten
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige lämnar medborgarförslaget utan bifall.
Förvaltningen gör en utvärdering av vilka konsekvenser beslutet om att upphöra med
matdistribution har fått, speciellt för hemtjänsttagare som bor utanför centrala Orsa.

Sammanfattning av ärendet
Till kommunfullmäktige den 24 februari 2020 kom ett medborgarförslag gällande
leverans av färdiglagad, varm mat till hemtjänsttagare i Orsa.
Bakgrunden var att den gemensamma nämnden för social myndighetsutövning i Norra
Dalarna under hösten 2019 beslutade att matdistributionen i Mora, Orsa och Älvdalens
kommuner skulle upphöra senast 1 maj 2020. Medborgarförslaget kom som en
reaktion på detta beslut, det framfördes viss kritik mot både beslutet och hur
kommunen kommunicerat det till de berörda.
När väl beslutet från den gemensamma myndighetsnämnden några månader senare
genomfördes, då matdistributionen upphörde vid månadsskiftet april/maj, hade det
gjorts många informationsinsatser för att förbereda en smidig övergång till
nyordningen. Många av de äldre valde att beställa sin mat från lokala entreprenörer när
den möjligheten inte längre tillhandahölls av kommunen. Det kan även tilläggas att de
som bor på kommunens trygghetsboende alltjämt kunde fortsätta ha gemensamma
måltider med mat från kommunen, då det fattades ett kompletterande beslut om sådan
matdistribution mot en viss serviceavgift.
Förvaltningens bedömning är att övergången till att de äldre fick ordna sin mat på egen
hand direkt från lokala restauranger och cateringföretag kunde genomföras på ett bra
sätt och att den nuvarande ordningen fungerar tillfredsställande.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för omsorg 2021-01-20
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde omsorg 2021-01-15
Medborgarförslag 2020-07-01
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-05-25

Förslag till beslut
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige lämnar medborgarförslaget utan bifall.

Yrkanden
Anders Johansson (V) yrkar, med instämmande av Gunilla Elings Friberg (S), Joep
Meens (MP) och Bengt-Åke Svahn (KD), på ett tillägg att förvaltningen gör en
utvärdering av vilka konsekvenser beslutet om att upphöra med matdistribution har
fått, speciellt för hemtjänsttagare som bor utanför centrala Orsa.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 01.02.2021

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på utskottets förslag och därefter på
tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen bifaller båda.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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6 Förfrågan om sparpoäng i JAK medlemsbank - OK KS 2020/00568-2 Förfrågan om sparpoäng i JAK medlemsbank : Förfrågan om sparpoäng i JAK medlemsbank

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-10-22
Dokument nr: OK KS 2020/00568-2, 049

Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Johan Hult

Förfrågan om sparpoäng i JAK medlemsbank
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Skattungeskolan har inkommit med en förfrågan om att få utnyttja
sparpoäng som Orsa kommun har i JAK medlemsbank, se bilaga.
”Stiftelsens syfte är att verka för att mark, byggnader, redskap och andra materiella
resurser ställs till förfogande för en utbildning som är inriktad på resursbevarande
försörjning, samt att förvalta ägd eller tillhandahållen egendom”
Av stadgarna framgår även att:
”Vid stiftelsens upplösning tillfaller dess tillgångar Orsa kommun att användas i
enlighet med stiftelsens syfte.”
Orsa kommuns samlade sparpoäng kommer ifrån en insättning på 250 000 kr som
kommunen gjorde för drygt 20 år sedan samt en tillfällig insättning av överlikviditet för
omkring 15 år sedan.
Lån hos JAK medlemsbank sker utan ränta men med krav på eftersparande under
amorteringstiden. Med nyttjande av sparpoäng kan eftersparandet minskas. Med
tillräckligt mycket sparpoäng behövs inget eftersparande.
Under en period erbjöd näringslivskontoret nya företagare möjligheter att erhålla
sparpoäng från kommunen för lån i JAK. Efterfrågan var inte stor och denna möjlighet
avslutades för omkring 10 år sedan.
Idag har kommunen cirka 86 miljoner sparpoäng, och undertecknad ser inte att
kommunen kommer ha någon användning av dessa sparpoäng. Enligt stiftelsens
beräkningar skulle det gå åt ca 100 miljoner sparpoäng för att avsluta allt
eftersparande.
Stiftelsen Skattungeskolan har enligt förfrågan en god ekonomi men däremot finns det
likviditetsproblem. Vid ingången av år 2020 uppgick lånen till 894 000 kr.
Då stiftelsen har ett tak på Prästgården i Skattungbyn som behöver lagas har de ett
behov att låna upp ytterligare 120 000 kr.
Med en amorteringstid på 20 år går det åt knappt 15 miljoner sparpoäng för att slippa
eftersparande.

Beslutsunderlag
Förfrågan om sparpoäng i JAK medlemsbank

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-10-22
Dokument nr: OK KS 2020/00568-2, 049

Överföra samtliga av Orsa kommuns sparpoäng till Stiftelsen Skattungeskolan för att
minska eftersparandet även på de lån som redan upptagits.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Stiftelsen Skattungeskolan

Marie Ehlin
Kommunchef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 23.11.2020

§ 146

OK KS 2020/00568-2

Förfrågan om sparpoäng i JAK medlemsbank
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att överföra samtliga av Orsa kommuns sparpoäng till
Stiftelsen Skattungeskolan för att minska eftersparandet även på de lån som redan
upptagits.

Jäv
Anders Johansson (V) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av detta ärende.

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Skattungeskolan har inkommit med en förfrågan om att få utnyttja
sparpoäng som Orsa kommun har i JAK medlemsbank. ”Stiftelsens syfte är att verka
för att mark, byggnader, redskap och andra materiella resurser ställs till förfogande för
en utbildning som är inriktad på resursbevarande försörjning, samt att förvalta ägd
eller tillhandahållen egendom”
Av stadgarna framgår även att: ”Vid stiftelsens upplösning tillfaller dess tillgångar Orsa
kommun att användas i enlighet med stiftelsens syfte.”
Orsa kommuns samlade sparpoäng kommer ifrån en insättning på 250 000 kr som
kommunen gjorde för drygt 20 år sedan samt en tillfällig insättning av överlikviditet för
omkring 15 år sedan. Lån hos JAK medlemsbank sker utan ränta men med krav på
eftersparande under amorteringstiden. Med nyttjande av sparpoäng kan eftersparandet
minskas. Med tillräckligt mycket sparpoäng behövs inget eftersparande.
Under en period erbjöd näringslivskontoret nya företagare möjligheter att erhålla
sparpoäng från kommunen för lån i JAK. Efterfrågan var inte stor och denna möjlighet
avslutades för omkring 10 år sedan.
Idag har kommunen cirka 86 miljoner sparpoäng och ekonomikontoret bedömer att
kommunen inte kommer ha någon användning av dessa sparpoäng. Enligt stiftelsens
beräkningar skulle det gå åt ca 100 miljoner sparpoäng för att avsluta allt
eftersparande.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2020-11-10.
Tjänsteutlåtande, ekonomikontoret, 2020-10-22.

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att överföra samtliga av Orsa kommuns sparpoäng till
Stiftelsen Skattungeskolan för att minska eftersparandet även på de lån som redan
upptagits.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

13
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-12-21
Dokument nr: OK KS 2020/00690-2, 049

Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Johan Hult

Reviderad policy för kravhantering
Sammanfattning av ärendet
Den idag gällande kravpolicyn för Orsa kommun, beslutad 2008, är inaktuell.
För att uppnå så effektiva kravrutiner som möjligt är det viktigt att ha enhetliga och
konsekventa rutiner som har sin grund i policyn. Målet är att få betalt utan dröjsmål
med en hantering som har stöd i lag men samtidigt med respekt för kunden så att
denne inte utsätts för onödig skada eller olägenhet. Främsta skillnaden mellan den nya
och den gamla policyn är att kommunen numera anlitar externt bolag för sin
kravverksamhet samt att VA- och renhållningsverksamheten nu sköts av ett
kommunalt bolag och inte omfattas av denna policy.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderad policy för kravhantering.
Gällande kravpolicy för Orsa kommun antagen 2008.

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar reviderad policy för kravhantering.

Sändlista
Utskottet för strategi
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomienheten

Johan Hult
Ekonomichef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 01.02.2021

§ 11

OK KS 2020/00690-2

Policy för kravhantering
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar reviderad policy för kravhantering.

Sammanfattning av ärendet
Den idag gällande kravpolicyn för Orsa kommun är inaktuell. För att uppnå så effektiva
kravrutiner som möjligt är det viktigt att ha enhetliga och konsekventa rutiner som har
sin grund i policyn. Målet är att få betalt utan dröjsmål med en hantering som har stöd
i lag men samtidigt med respekt för kunden så att denne inte utsätts för onödig skada
eller olägenhet. Främsta skillnaden mellan den nya och den gamla policyn är att
kommunen numera anlitar ett externt bolag för sin kravverksamhet samt att VA- och
renhållningsverksamheten nu sköts av ett kommunalt bolag och inte omfattas av denna
policy.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-01-12
Tjänsteutlåtande ekonomienheten 2020-12-21
Förslag till reviderad policy för kravhantering
Gällande kravpolicy för Orsa kommun antagen 2008

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar reviderad policy för kravhantering.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 01.02.2021

§ 11

OK KS 2020/00690-2

Policy för kravhantering
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar reviderad policy för kravhantering.

Sammanfattning av ärendet
Den idag gällande kravpolicyn för Orsa kommun är inaktuell. För att uppnå så effektiva
kravrutiner som möjligt är det viktigt att ha enhetliga och konsekventa rutiner som har
sin grund i policyn. Målet är att få betalt utan dröjsmål med en hantering som har stöd
i lag men samtidigt med respekt för kunden så att denne inte utsätts för onödig skada
eller olägenhet. Främsta skillnaden mellan den nya och den gamla policyn är att
kommunen numera anlitar ett externt bolag för sin kravverksamhet samt att VA- och
renhållningsverksamheten nu sköts av ett kommunalt bolag och inte omfattas av denna
policy.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-01-12
Tjänsteutlåtande ekonomienheten 2020-12-21
Förslag till reviderad policy för kravhantering
Gällande kravpolicy för Orsa kommun antagen 2008

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar reviderad policy för kravhantering.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

16
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-11-05
Dokument nr: OK KS 2020/00813-2, 140

Verksamhetsområde samhälle
Klaus Csucs

Kommunstyrelsen

Näringslivsstrategi 2021 - 2022
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsområdet Samhälle har i samverkan med kommunens ledningsgrupp och
Näringslivsrådet tagit fram en näringslivsstrategi för 2021 - 2022, eftersom
kommunens tidigare näringslivsstrategi 2018 - 2020 går ut vid årsskiftet.
Arbetsområden och prioriteringar har gemensamt tagits fram liksom hur arbetet ska
organiseras och genomföras.
Verksamhetsområdet Samhälle, i samarbete med de kommunala förvaltningar och
verksamhetsområden, ansvarar för att ta fram en gemensam handlingsplan med
aktiviteter som bygger på strategins prioriterande utvecklingsområden och
arbetsområden.

Beslutsunderlag
Näringslivsstrategin 2021 – 2022.
Gällande näringslivsstrategi 2018 - 2020.

Förslag till beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar näringslivsstrategin 2021 - 2022.

Sändlista
Utskottet för samhälle
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Verksamhetsområde samhälle

Birgitta Bogren
Chef verksamhetsområde samhälle
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ORSA KOMMUNS BIDRAG TILL
NÄRINGSLIVSUTVECKLING
För att Orsa ska nå Tillväxt målet (sida 2), är det viktigt att sysselsättningen ökar.
Förutsättning för att folk i arbetsför ålder ska kunna bo varaktigt på en plats, är att de har
sysselsättning. Då sysselsättningsutvecklingen i Orsas grannkommuner är svag och
pendlingsavstånden långa, krävs det att den privata sysselsättningen i den egna kommunen
ökar för att Orsa ska kunna öka sin befolkning. I sin tur, ökad sysselsättningen sker genom
fortsatt konkurrenskraft i befintliga företag så att de kan behålla och skapa nya jobb, genom
att fler företag startas och överlever, samt att företag bestämmer sig för att etablera sig i
Orsa.
Trots att Orsas befintliga företag har en lägre lönsamhet än genomsnittet i Dalarnas län, som
i sin tur har Sveriges lägsta lönsamhet. Har Orsa haft en positiv sysselsättningsutveckling
efter år 20001. Detta beror på att man har en stor andel av sysselsättningen i växande
branscher (t.ex. turism, bygg och företagstjänster) och en liten andel i krympande branscher
(t ex industri). Orsa har en stark besöksnäring där tillväxt potential finns. Orsas ”branschmix”
ger även i fortsättning en relativ fördel till kommunen. Men för en fortsatt
näringslivsutveckling krävs att företagen i Orsa har ett bra företagsklimat.
För detta krävs samverkan mellan näringsliv och offentliga aktörer så att förutsättningarna
för att driva och vidareutveckla företag blir gynnsamma, arbetsmarknaden blir
välfungerande, kompetensförsörjningen möter företagens föränderliga behov och platsen
erbjuder goda livsmiljöer.
Orsa kommuns uppdrag är att arbeta tillsammans med företagarna för att förbättra
näringslivsklimatet. Företagaren ska uppleva att Orsa kommun är en samarbetspartner.
Syftet med strategin är att tydliggöra Orsa kommuns prioriteringar 2018-2020 för att
kommunen, tillsammans med andra, ska möjliggöra en näringslivsutveckling baserad på
entreprenörens förmåga och näringslivets kraft.

STRATEGISK INRIKTNING I STRATEGIN
Attraktivt företagsklimat

NÄRINGSLIVSSTRATEGIN BYGGER PÅ FÖLJANDE MODELL:

1

Orsa hade 2406 arbetstillfällen 31 dec 2015. Sysselsättningen har ökat med ca 350 arbetstillfällen
sen år 2000. Ökningen har avtagit de senaste åren.

1
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ORSA KOMMUNS VISION
OCH MÅL FÖR TILLVÄXT
VISION2
”Orsa är en naturnära plats där folk trivs och vill bo. Våra verksamheter håller hög kvalitet och
det känns tryggt att använda sig av dem. Vårt rika och mångsidiga kulturarv har grundat vårt
goda rykte som musikkommun.
Vi har en tydlig roll i arbetet med att utveckla regionen. Orsa har korta beslutsvägar och
krånglar inte till saker. Det gör oss väl förberedda att möta samhällets förändringar utan att
tappa hållbarhetstänkandet.
Vi har ett välmående näringsliv som är attraktivt för både tjänsteföretag och producerande
företag. Vi är en av landets mest kända turistorter.
Detta har blivit möjligt genom ett fantasirikt och nyfiket förhållningssätt, präglat av humor
och en gnutta galenskap.”

KOMMUNENS MÅL FÖR TILLVÄXT3
”Kommunens verksamheter ska skapa förutsättningar för en positiv utveckling. Vi ska arbeta
för en god kompetensförsörjning både inom offentlig sektor och för det privata näringslivet.
Genom nytänkande och ett gott värdskap ska vi göra Orsa till en attraktiv turist- och
bostadsort.
Orsa ska ha en tilltalande offentlig miljö och en väl fungerande infrastruktur.
Orsa ska vara en pålitlig samarbetspartner och bidra till utvecklingen av regionen.”

ÖVERGRIPANDE MÅL
•
•

Orsa ska vara bland de topp hundra bästa kommunerna i näringslivsrankingen år
2020.
Antalet invånare i Orsa ska överstiga 7000 år 2020.

MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE SAMHÄLLE 2018
1) Att Orsas företagare i Svenskt Näringslivs mätning 2017 ger minst betyget 2,9 för
”Kommunens service till företagen” (utfallet var 3,0) och 3,1 under 2018
2) Att "Nöjdheten" hos Orsas ungdomar i den s.k. Lupp-undersökningen förbättras med 10
procent jämfört med föregående mätning
3) att den öppna arbetslösheten för 18-24 åringar är max 10 procent i medelvärde för 2018
(utfallet var 13,3 procent 2016)

2

Hämtat från Orsa kommuns utvecklingsplan 2013

3

Texten är hämtad från Orsa kommuns utvecklingsplan 2013. Kommunfullmäktige har därefter
antagit det övergripande målet att Orsa kommun ska vara rankad bland de hundra bästa
kommunerna i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet. (I rankingen 2016 låg Orsa på
plats 263 av 290.).

2
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BAKGRUND
ARBETE MED FÖRETAGSKLIMAT 2014-2017
Orsa kommun har, under perioden 2014-2017 både inom Orsa Topp 100 och BID, anordnat
företagarmöten där företagaren har fått identifiera vad som anses vara mest angeläget för
Orsas näringslivsutveckling och förbättring av företagsklimat. De vanligast förekommande
önskemålen har varit: utveckling av kommunens upphandling, satsning på besöksnäring,
företagarfrukostar, förbättrad kommunikation/relationer, information till kommuninvånarna
om företag och företagande i Orsa, rådgivning till befintliga företagare, korta
handläggningstider för tillstånd, snabb återkoppling när man sökt någon tjänsteperson och
en mer ”guidande” myndighetsutövning.
Orsa kommuns ledningsgrupp har under 2017 gjort lär resor till Säffle och Rättvik, två
kommuner som strukturerat och framgångsrikt har utvecklat sitt företagsklimat. Flera av
ovanstående punkter återkommer som framgångsfaktorer när Säffle och Rättvik har
redovisat vilka insatser som gett bäst effekt. De lyfter fram rådgivande myndighetsutövning,
utvecklad kommunikation, utveckling av upphandling, korta handläggningstider och snabba
åtgärder från kommunens sida som viktiga faktorer som bör ses över för ett förbättrat
företagsklimat.

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ETT FÖRBÄTTRAT
FÖRETAGSKLIMAT
Regeringen har ett övergripande mål om att antalet personer som arbetar och antalet
arbetade timmar i ekonomin ska öka så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år
2020. För att nå målbilden inriktas förenklingsarbetet under mandatperioden på områdena
Bättre service och Mer ändamålsenliga regler. Bland annat nämner regeringen att för att nå
målet ska färre företag uppleva regler som tillväxthinder och att administrativa kostnader till
följd av regler ska minska.
Svenskt Näringsliv lyfter följande framgångsfaktorer: kraftfullt- och tydligt ledarskap, tydlig
strategi, dialog med företag, bra attityd med servicefokus, effektiv förvaltning vid tillämpning
av lagar och regler, tillgängliga upphandlingar och samverkan skola-näringsliv.
Sveriges kommuner och landsting pekar ut följande: rätt kunskap och bemötande, utvecklad
service, snabb ärendehantering och effektiv tillsyn av olika verksamheter.
Företagarna (riksorganisationen) identifierar: sänkta kostnader för att anställa, minskat
regelkrångel och förbättrade möjligheter för små bolag att delta i offentlig upphandling.
Företagarna i Orsa gjorde under 2017 en enkät bland sina medlemmar och de prioriterade
faktorerna var: information till Orsas invånare om företag och företagande i Orsa, rådgivning
om affärsutveckling och företagande till befintliga företagare, korta handläggningstider för
tillstånd, snabb återkoppling när man sökt någon, mer vägledande myndighetsutövning (t.ex.
vid tillstånd och tillsyn).
Det finns en tydlig röd tråd bland framgångsfaktorerna. Det handlar sammanfattningsvis om
guidande myndighetsutövning, tydlig kommunikation/information, tillgänglig upphandling
samt ett agerande från kommunen som säkerställer att strategin genomförs i praktiken. För
Orsa, gäller en strategisk inriktning: attraktivt företagsklimat.
3
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FÖR ETT ATTRAKTIVT
FÖRETAGSKLIMAT I ORSA
Strategin för att nå ett attraktivt företagsklimat är att hela kommunen engageras i arbetet
att bidra till att vi når tillväxt målet. Kommunens chefer, tjänstepersoner och politiker ska
fokusera på att göra allt vi kan för att stötta och hjälpa företagen. Organisationen måste
anamma strategin, förbättra sina interna rutiner genom dialog med berörda samt se till att vi
kommunicerar ett enhetligt och genomtänkt budskap till företagen. Orsa kommun ska
genomsyra att näringslivsfrågor är prioriterade för att inspirera medborgare och besökare till
att Orsa är en bra plats för att driva företag.
Näringslivskontoret inom Verksamhetsområde Samhälle står idag för en stor del av
nätverksarbetet gentemot företagen i Orsa. Rikstäckande undersökningar visar dock att de
flesta kontakter som företagaren har med kommunerna handlar mest om tillstånd, tillsyn
och upphandling4. För att uppnå ett gott företagsklimat är det därför viktigare att lägga vikt i
att utveckla de myndighetsutövande delarna av kommunen som utövas bl.a. av
Miljökontoret, Stadsbyggnadskontoret och Verksamhetsområde Omsorg samt i att förbättra
kommunens service.
De prioriterade utvecklingsområden är:
•
•
•
•
•

förenkling av rutiner kring myndighetsutövning, i synnerhet tillstånd och tillsyn
förbättring i bemötande och service, exempelvis genom snabb återkoppling
utveckling av e-tjänster
ökad grad av delegation till tjänstepersoner och
kortare handläggningstid

Fokus ska läggas på att hjälpa företagen att göra rätt5 samt tjänstepersoners och politikernas
agerande ska byggas på principen om proceduriell rättvisa, ett verktyg för ökad
regelefterlevnad i juridiska processer som utvecklats på Yale University. De fyra nycklarna i
verktyget proceduriell rättvisa är:
1. Individen känner sig lyssnad på och har möjlighet att lägga fram sin sak
2. Myndigheten/Kommunen/Tjänsteperson tar hänsyn till sådant som talar till
individens fördel
3. Myndigheten/Kommunen/Tjänsteperson förklarar så att individen förstår
4. Individen förstår processen och känner sig behandlad med respekt

4

Enligt Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner

5

OECD utarbetade 2014 en rapport om regelefterlevnad och tillsyn i OECD:s medlemsländer där de
tog fram 11 ”best practice principles” med den minsta gemensamma nämnaren att ”…det mest
effektiva sättet att utöva tillsyn och få en god regelefterlevnad är att hjälpa företagen att göra rätt…”.
Bland de 11 principerna fanns punkter som: ”Integration av information” (smart teknik för att undvika
onödigt arbete och underlätta för synkronisering av olika typer av tillsyn/kontroll); ”Selektivitet” (det
bästa och mest effektiva är inte alltid mer kontroll och regelefterlevnad kanske uppnås ändå genom
parallella frivilliga åtaganden); ”Uppmuntra till regelefterlevnad”; ”Tydlig och rättvis process” (till
exempel att Företagen ska bli tydligt informerade om sina rättigheter och skyldigheter i
tillsynsprocessen och hur de kan invända samt överklaga besluten, var och hur de kan få hjälp med
vägledning samt rapportera “myndighetsmissbruk” om det skulle förekomma); osv.

4
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ORGANISERING OCH
GENOMFÖRANDE AV
STRATEGIN
För att genomföra strategin har kommunala förvaltningar och verksamhetsområden ansvar
för att nå det uppsatta tillväxt målet gällande attraktivt företagsklimat.
Kommunala förvaltningar och verksamhetsområden ansvarar för att ta fram handlingsplaner
med aktiviteter som ska förankras på respektive nämnd eller utskott. Samtliga aktiviteter ska
vara utformade för att ge konkreta effekter som gör skillnad för näringslivsutveckling och
företagsklimat. De ska syfta till att ge Orsas befintliga och nya företag så bra förutsättningar
som möjligt för utveckling och tillväxt. Aktiviteterna ska kommuniceras tydligt till
företagaren, tjänstepersoner, chefer, politiker och kommuninvånare.
Verksamhetsområde Samhälle ansvarar på uppdrag av Kommunfullmäktige för uppföljning
av strategin. Tillväxt målet samt de övergripande målen topp hundra och minst 7000
invånare 2020 som vi har inom kommunen är övergripande därför ligger ansvaret för att nå
dem på alla förvaltningar och verksamhetsområden i organisationen. I och med att
näringslivsstrategin är direktkopplad till tillväxt målet och de övergripande målen, ska
strategin förankras och aktivt bearbetas av Miljökontoret, Stadsbyggnadskontoret,
Verksamhetsområde Lärande, Verksamhetsområde Omsorg, Verksamhetsområde Samhälle
samt Verksamhetsområde Service och Utveckling inom Orsa kommun.
Varje förvaltning/verksamhetsområde i kommunen ska
•

ta fram indikatorer för att förbättra företagsklimatet

•

ta fram en handlingsplan med aktiviteter i linjen med de prioriterade
utvecklingsområden (sida 4)

•

redovisa måluppfyllnad via Stratsys6 vid delårsrapporten-och årsbokslutet åren 20182020

Rapportering av en samlad bild av genomförandet av näringslivsstrategin sker årsvis av
Verksamhetsområde Samhälle till Företagarna i Orsa, Visit Orsa, Orsa kommuns
Ledningsgrupp-och Kommunstyrelsen. Löpande dialog med Företagarna i Orsa och Utskottet
Samhälle ska ske där behov av eventuella justeringar i handlingsplanerna kan föreslås.

6

Stratsys är kommunens digitala system för verksamhetsuppföljning och rapportering

I bilaga 1 (sida 7) finns förslag på flera aktiviteter som är väsentliga för näringslivsutveckling
och för ett förbättrat företagsklimat.
5
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MÅLGRUPPER FÖR
NÄRINGSLIVSSTRATEGIN
•

Kommunens nämnder, utskotten, förvaltningar och verksamhetsområden med
företagskontakt

•

Befintliga företagare och deras organisationer

•

Etablerare och blivande företagare (t ex Orsabor, inflyttare, besökare och
fritidshusägare med intresse- och potential för att starta företag)

•

Det företagsstödjande nätverket i grannkommunerna/Dalarna (F7, ALMI, m fl.)

•

Kommunala företag (även de som är samägda med andra kommuner)

•

Ideella aktörer (exempelvis föreningar) som har betydelse för näringslivsutvecklingen

6
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LÄNKAR TILL
BAKOMLIGGANDE STATISTIK
OCH FAKTA
Befolkning (SCB), http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efteramne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabellochdiagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/folkmangden-i-sveriges-kommunerenligtindelning/
Sysselsättning (SCB), http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/34663
Branschutveckling (SCB), http://www.statistikdat abasen.scb.se/sq/34663
Företagsklimat (SN), http://www.foretagsklimat.se/orsa
Mätning av kommunernas Servicegrad-Företagsklimat (SKL Insikt),
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/foretagsklimat.1147.html
Nyföretagande (Tillväxtanalys, Arena för tillväxt),
http://www.arenafortillvaxt.se/tillvaxtguiden/ Turismutveckling
(TEM), kontakta Näringslivskontoret
In- och utpendling (SCB), http://www.arenafortillvaxt.se/tillvaxtguiden/
NNR:s statistik kring kommunernas myndighetsutövning (NNR),
http://www.nnr.se/pdf/Serveringstillstand.pdf

7
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BILAGA 1
FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER FÖR ATT NÅ MÅLEN I
STRATEGIN
De aktiviteter som planeras och genomförs ska vara utformade så att de ger konkreta
effekter som gör skillnad för näringslivsutveckling och företagsklimat. De ska ta hänsyn till de
prioriterade utvecklingsområden och ska syfta till att förbättra företagsklimatet och ge Orsas
företag så bra förutsättningar som möjligt för utveckling och tillväxt.
I följande lista finns förslag på aktiviteter som är väsentliga för näringslivsutveckling och ett
gott företagsklimat:
•

Utveckling och förenkling av rutiner kring tillstånd och tillsyn samt snabb återkoppling.
(exempelvis genom utvecklad service, ökad grad av delegation till tjänstepersoner och kortare
handläggningstid). Förslagen ska ha fokus på att hjälpa företagen att göra rätt.

•

Utveckling av Orsas besöksnäring (turism, handel, kultur, rekreation, mm) i samverkan med Visit
Orsa, Visit Dalarna och Grönklittsgruppen

•

Hur man ska bedriva arbetet med att bygga nätverk och branschutveckling samt stötta
nyföretagare och befintliga företagare.

•

Hur kompetensförsörjningen i Orsa kan stärkas, i samverkan med företagen,
Arbetsförmedlingen och regionens utbildningsaktörer.

•

Hur man kan sprida information om utbud och utveckling i Orsas näringsliv till Orsas företagare,
kommunförvaltning, kommuninvånare, fritidshusägare och besökare.

•

Hur kommunens och de kommunägda bolagens upphandlingar kan göras så tillgängliga och
lättförståeliga som möjligt för företagen.

8
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Tack till representanter för Säffle kommun, Rättviks kommun,
Svenskt Näringsliv i Dalarna, Företagarna i Orsa samt Visit Orsa för
värdefulla bidrag till strategins innehåll.

9
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 14.12.2020

§ 150

OK KS 2020/00813-2

Näringslivsstrategi 2021 - 2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att göra följande ändringar gällande skrivningar om
sysselsättning (sid 3, första stycket) samt om corona-krisen (sid 3, andra stycket):
-

”Förutsättningen för att folk i arbetsför ålder ska kunna bo varaktigt på en
plats, är att de har sysselsättning kan försörja sig”.
Sysselsättningsutvecklingen ersätts med arbetsmarknadsutvecklingen.
”…privata sysselsättningen antalet anställda i privata företag i den egna
kommunen ökar…”.
ta bort meningen om att Orsa har klarat sig relativt bra genom corona-krisen.

Därefter föreslås kommunfullmäktige att anta näringslivsstrategin 2021 - 2022.

Reservation
Joakim Larsson (M) reserverar sig till förmån mot eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsområdet samhälle har i samverkan med kommunens ledningsgrupp och
Näringslivsrådet tagit fram en näringslivsstrategi för åren 2021 - 2022, eftersom
kommunens tidigare strategi går ut vid årsskiftet. Utvecklingsområden och
prioriteringar har gemensamt tagits fram liksom hur arbetet ska organiseras och
genomföras. Kompetensförsörjning och bostadsförsörjning är prioriterade
utvecklingsområden.
Strategin ska sedan konkretiseras i en gemensam handlingsplan med aktiviteter som
bygger på prioriterande utvecklingsområden och arbetsområden. Samtliga aktiviteter
ska vara utformade för att ge konkreta effekter som gör skillnad för
näringslivsutveckling och företagsklimat. Strategin ska följas upp en gång per år genom
det övergripande målet ”Orsa är topp 50 i Svenskt Näringslivs ranking av
företagsklimatet”.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, utskottet för samhälle, 2020-11-24.
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2020-11-05.
Näringslivsstrategin 2021 – 2022.
Gällande näringslivsstrategi 2018 - 2020.

Förslag till beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen efter redaktionella ändringar:
Kommunfullmäktige antar näringslivsstrategin 2021 - 2022.

Yrkanden
Joakim Larsson (M) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att innehållet
ytterligare ska ses över och att remittera förslaget till förvaltningarna och
Näringslivsrådet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4 (21)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 14.12.2020

Anders Johansson (V) yrkar, med instämmande av Hans-Göran Olsson (S), bifall till
utskottets förslag efter följande ändringar avseende skrivningar om sysselsättning (sid
3, första stycket) samt att ta bort meningen om att Orsa har klarat sig relativt bra
genom corona-krisen (sid 3, andra stycket):
-

”Förutsättningen för att folk i arbetsför ålder ska kunna bo varaktigt på en
plats, är att de har sysselsättning kan försörja sig”.
Sysselsättningsutvecklingen ersätts med arbetsmarknadsutvecklingen.
”…privata sysselsättningen antalet anställda i privata företag i den egna
kommunen ökar…”.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss eller om ärendet ska
avgöras idag och finner at kommunstyrelsen avgör ärendet idag. Ordföranden ställer
sedan proposition på utskottets förslag och Anders Johanssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt det sistnämnda.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-10-06
Dokument nr: OK KS 2020/00753-2, 289

Verksamhetsområde samhälle
Birgitta Bogren

Kommunstyrelsen

Svar på Motion angående strategiska turismfrågor och
samarbetet med Visit Dalarna
Sammanfattning av ärendet
Orsa kommun är sedan 2017 delägare i destinationsbolaget Vist Dalarna AB som har i
uppdrag att utveckla besöksnäringen i Dalarna.
Inom verksamhetsområde Samhälle där ansvaret för besöksnäringsfrågorna ligger
pågår ett arbete med en ny Näringslivsstrategi för 2021-2022. Besöksnäringsfrågorna
kommer att vara ett prioriterat område i strategin. Det har bl a genomförts workshops
med Visit Orsa, kommunen och Orsa Besparingsskog inför den lokala
utvecklingsplanen för besöksnäringen. Ett avstämningsmöte med Visit Dalarna, Visit
Orsa och kommunen är inplanerat i oktober för att få den gemensamma planen och
förtydliga ansvarsområden och roller för utveckling och samarbete i Orsa.

Beslutsunderlag
Motion angående strategiska turismfrågor och samarbetet med Visit Dalarna

Förslag till beslut
Utskottet för Samhälle förslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Birgitta Bogren
Verksamhetschef samhälle
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Orsa den 5 oktober 2020

Motion
- angående strategiska turismfrågor och samarbetet med Visit Dalarna
Besöksnäringen och turismen har kommit att bli Orsas största näringsgren och
en viktig arbetsmarknad, bland annat som ett steg in i yrkeslivet för våra
ungdomar. Moderaterna i Orsa brukar också påminna om att turister och
besökare också är potentiella inflyttare till Orsa, som kan bidra med
arbetskraft, kompetens och tillväxt. Moderaterna tycker att kommunpolitiken
bör intressera sig ännu mer för turismfrågorna och hur vi upplevs av våra
besökare.
Orsa kommun är sedan år 2017 delägare i destinationsbolaget Visit Dalarna,
som har uppdrag för dalakommunerna för turismen. Visit Dalarna har sitt
huvudkontor i Rättvik, med ca. 50 anställda medarbetare år 2020.
Orsa kommuns årliga avgift till Visit Dalarna låg år 2020 på 1,7 miljoner, vilket
är en stor del av kommunens budget för turismen.
Med denna motion vill Moderaterna i Orsa yrka:
Att frågan om samarbetet med- och uppdraget till Visit Dalarna ska beredas
och lyftas till politiskt diskussion och beslut och att vi klargör vad Orsa behöver
få ut av samarbetet.
Att Orsa kommun tar initiativ till att arbeta fram en dokumenterad plan, som
förtydligar ansvarsområdena mellan kommun, näring och Visit Dalarna i de
turistiska frågorna för Orsa.

Moderaterna i Orsa, Gunilla Frelin och Joakim Larsson

Svar på Motion angående strategiska turismfrågor och samarbetet med Visit Dalarna : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2020-12-14 - Svar på motion angående strategiska turismfrågor och samarbetet med Visit Dalarna

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 14.12.2020

§ 151

OK KS 2020/00753-2

Svar på motion angående strategiska turismfrågor och
samarbetet med Visit Dalarna
Beslut
Kommunstyrelsen förslår:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Sammanfattning av ärendet
Orsa kommun är sedan 2017 delägare i destinationsbolaget Vist Dalarna AB som har i
uppdrag att utveckla besöksnäringen i Dalarna. I kommunen är det
verksamhetsområde samhälle som ansvarar för dessa frågor. Verksamheten arbetar nu
med en ny näringslivsstrategi för åren 2021–2022 där besöksnäringen kommer att vara
ett prioriterat område.
Det har bland annat genomförts workshops med Visit Orsa, kommunen och Orsa
Besparingsskog inför den lokala utvecklingsplanen för besöksnäringen. Den
gemensamma planen ska förtydliga ansvarsområden och roller för utveckling och
samarbetet i Orsa.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, utskottet för samhälle, 2020-10-20.
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2020-10-06.
Motion, 2020-10-05.

Förslag till beslut
Utskottet för samhälle förslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Yrkanden
Joakim Larsson (M) yrkar bifall till utskottets förslag.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dokument nr: OK KS 2020/00818-1, 805

Verksamhetsområde samhälle
Barbro Fischerström

Kommunstyrelsen

Ny policy för föreningsbidrag 2021-2023
Sammanfattning av ärendet
Tidigare policy för föreningsbidrag antogs av kommunfullmäktige hösten 2017. Efter
tre år med nuvarande policy lämnar verksamheten ett förslag på reviderad policy.

Yttrande
Skillnaderna i förslaget till ny policy jämfört med policyn från 2017 är små:
- Tydligare varför Orsa kommun arbetar med föreningsbidrag
- Tydligare koppling till Vision2050
- Oförändrat i fråga om vem som kan söka stöd och till vad
- Anläggningsstöd tas bort pga liten efterfrågan
- Arrangemangsstöd tillkommer på begäran och efter dialog med
arrangörsföreningar, främst inom kultur
- I huvudsak finns en stödform, Verksamhetsstöd, för alla ansökningar. Sökande
förening behöver därmed inte fundera över om ansökan rör kultur,
pensionärsverksamhet, social verksamhet, ungdomar eller integration, utan
kan fokusera mer på att beskriva sin verksamhet och vad man vill göra på ett
bra sätt. Beslut om verksamhetsstöd fattas utifrån en sammanvägd bedömning.
- Ansökningsdatum för Verksamhetsstöd flyttas till 30 november inför
kommande kalenderår. Det ger något mer tid för handläggning och utredning,
men besluten fattas tidigare under föreningarnas verksamhetsår. Undantag
2021, då gäller fortfarande 30 april för ansökningar.
- Några stödformer erbjuder en enklare hantering. Beloppen är mindre och
handläggningen går fortare. Här finns också möjlighet att söka löpande under
året, när det dyker upp t ex arrangemang eller utbildningar. Dessa stöd
erbjuder en ökad flexibilitet för föreningarna och en möjlighet för dem att ta sig
an möjligheter och idéer som dyker upp under verksamhetsåret.
- Den nya policyn föreslås gälla 2021 till 2023 och sedan revideras igen.

Beslutsunderlag
-

Policy Föreningsbidrag med tillhörande bilagor

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera beslut om Arrangemangsstöd till
samhällsutskottet.
Kommunfullmäktige antar förslaget till Policy Föreningsbidrag.

Sändlista
[Löpande text]
Birgitta Bogren
Samhällschef

1(1)

10 Policy för föreningsbidrag 2021-2023 - OK KS 2020/00818-1 Policy för föreningsbidrag 2021-2023 : Policy med bilagor föreningsbidrag 2021-2023

POLICY
FÖRENINGSBIDRAG
Antagen av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx
OK KS 2020/00818

10 Policy för föreningsbidrag 2021-2023 - OK KS 2020/00818-1 Policy för föreningsbidrag 2021-2023 : Policy med bilagor föreningsbidrag 2021-2023

Innehåll
1

2

3

4

Inledning ...................................................................................................................................... 3
1.1

Varför föreningsbidrag? ...................................................................................................... 3

1.2

Föreningsbidragen och visionen.......................................................................................... 3

Principer och arbetssätt .............................................................................................................. 4
2.1

Stödprocessen ..................................................................................................................... 4

2.2

Prioritering........................................................................................................................... 4

Stödformer .................................................................................................................................. 5
3.1

Stödformer med samlad bedömning .................................................................................. 5

3.2

Stöd med förenklad hantering ............................................................................................ 5

Bilagor.......................................................................................................................................... 7
4.1

Allmänna bestämmelser ...................................................................................................... 7

10 Policy för föreningsbidrag 2021-2023 - OK KS 2020/00818-1 Policy för föreningsbidrag 2021-2023 : Policy med bilagor föreningsbidrag 2021-2023

1

Inledning

1.1

Varför föreningsbidrag?

I Orsa kommun finns nästan 150 ideella föreningar. Det ideella föreningslivet erbjuder
kommuninvånare i alla åldrar en meningsfull fritid, med stimulans i form av fysisk aktivitet, kreativ
utveckling och social samvaro som skapar en mängd positiva effekter för hälsa och livskvalitet. I
föreningslivet samlas människor runt gemensamma intressen. Ett föreningsbidrag är också ett sätt
för kommunen att bidra till att hålla ner kostnader för barns och ungdomars fritidsaktiviteter.
Många gånger kompletterar föreningslivet kommunens möjligheter att skapa mervärde för
invånarna. Ett av kommunens mål är att öka invånarantalet. För att vara en attraktiv bostadsort
behövs ett intressant föreningsliv, för både barn och vuxna. Föreningarna är också en arena för nya
kontakter, där nya orsabor träffar gamla.
I Orsa bidrar föreningslivet dessutom i hög grad till besöksnäringen, genom arrangemang,
utställningar och tävlingsverksamhet. Ett varierat och livskraftigt föreningsliv på en ort är också
positivt ur ett företagsperspektiv, både för etablerade och nya företag. Ideellt föreningsliv drivs på
demokratisk grund och här kan alla medlemmar vara med och påverka. På så vis fostras framtidens
ledare.
Policyn anger den övergripande riktningen och målet för kommunens arbete med föreningsbidrag.
Föreningsbidrag är inte styrt i lag eller förordning. Policyn blir därmed det styrdokument som ska
säkerställa rättssäkerhet och transparens runt fördelningen av skattemedel till föreningar. Policyn ska
också bidra med tydlighet för både sökande och beslutsfattare.

1.2

Föreningsbidragen och visionen

Föreningslivet, föreningsfunktionärerna och allt det arbete som utförs i föreningarna stämmer väl
överens med de tre ansatserna i Orsas nya vision, Vision2050:
-

-

I Orsa skapar vi med människor, inte för. Föreningsbidrag ska ses som ett sätt för kommunen
att samverka med invånarna för att utveckla bra saker som gör Orsa bättre och människor
mer delaktiga.
I Orsa finns livskvalitet. Som beskrivits ovan bidrar föreningslivet till både hälsa och
livskvalitet.
I Orsa gör vi saker möjliga. Genom ett brett och varierat föreningsliv stimuleras människor till
kreativitet och aktivitet. Orsas föreningsliv har länge fostrat framgångsrika personer inom
både idrott och kultur.

10 Policy för föreningsbidrag 2021-2023 - OK KS 2020/00818-1 Policy för föreningsbidrag 2021-2023 : Policy med bilagor föreningsbidrag 2021-2023

2

Principer och arbetssätt

2.1

Stödprocessen

Formen för ansökan, till exempel blanketter och anvisningar, ska utformas på ett enkelt sätt, och
säkerställa att ansökningarna är utformade på så likartat och jämförbart sätt som möjligt.
Handläggningen innebär att en samlad bedömning görs av föreningen, dess verksamhet och dess
ekonomi. Det är ofrånkomligt att handläggare och beslutsfattare har större kännedom om vissa
föreningar än andra. Att handläggning sker enbart utifrån handlingar i ärendet ska säkerställa
rättssäkerhet och transparens.
Handläggning kan i vissa fall ske med ett förenklat förfarande. Detta är tillämpligt när det handlar om
mindre belopp eller stöd som beräknas med schablon. Se Stödformer nedan.
Beslut ska motiveras tydligt. Kommunstyrelsen fattar beslut. Beslut om stöd via förenklad hantering
fattas enligt delegationsordning.
Utbetalning sker i samband med beslut. För stöd med förenklad hantering sker utbetalning efter
återrapportering.
Återrapportering sker till förvaltningen. Förvaltningen återrapporterar till Samhällsutskottet.

2.2

Prioritering

Föreningsbidrag ska skapa ett mervärde för Orsa och Orsas invånare. Stöd ska därför i första hand gå
till föreningar som drivs i Orsa av och med Orsas invånare.
Alla typer av verksamhet finns inte i Orsa. Föreningsbidrag kan därför beviljas till föreningar med säte
och verksamhet i någon annan kommun, förutsatt att föreningen bedriver verksamhet i Orsa och
Orsas invånare har möjlighet att engagera sig i verksamheten.
Föreningsbidrag kan beviljas till föreningar som samordnar verksamhet och samverkar regionalt i
Dalarna. Till exempel föreningar med verksamhet som rör Siljan eller Dalarnas gemensamma
kulturarv.
I det fall kommunen beslutar att lämna verksamhetsbidrag till nationella organisationer som är
öppna för orsabor betraktas även detta som föreningsbidrag. Exempelvis BRIS.
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Stödformer

3.1

Stödformer med samlad bedömning

3.1.1
Verksamhetsstöd
Stödet ger ett generellt stöd till hela eller delar av föreningens verksamhet. Stöd lämnas på
helårsbasis. Nivån på stöd baseras på en samlad bedömning av
 tidigare års verksamhet (verksamhetsberättelsen)
 planerad verksamhet (verksamhetsplanen)
 föreningens ekonomi (årsredovisning och budget)
Verksamhet för följande målgrupper är särskilt prioriterad:
- personer med funktionsnedsättning eller i socialt utanförskap
- pensionärer
- barn och unga
Verksamhetsstöd söks senast 30 november för verksamhet följande år.
Övergångsbestämmelse: För 2021 gäller att ansökan ska ske senast 30 april, enligt tidigare
bestämmelser.
3.1.2
Uppdragsavtal
I vissa fall kan kommunen teckna avtal med föreningar om särskilda uppdrag som föreningen åtar sig
att utföra mot en viss ersättning. I vissa fall ligger uppdraget inom föreningens ordinarie verksamhet,
men det kan också handla om ett uppdrag av mer allmänt intresse. Varje uppdragsavtal innehåller en
beskrivning av uppdraget samt hur uppföljning ska ske. Avtal tecknas för en tidsbegränsad period och
följs upp årligen.
Uppdragsavtal har inget ansökningsförfarande, utan utarbetas i dialog mellan kommunen och
föreningen.

3.2

Stöd med förenklad hantering

3.2.1
Lokalt aktivitetsstöd, LOK
Stödet riktar sig till idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Stödet följer
förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet, samt aktuella föreskrifter från
Riksidrottsstyrelsen. Syftet är att underlätta för föreningarna att hålla ner kostnaderna för barns och
ungdomars idrottande.
Stödet beräknas med schablonbelopp per träningstillfälle och deltagare.
LOK-stöd söks 28 februari för föregående hösttermin och 28 augusti för föregående vårtermin.

3.2.2
Utbildningsbidrag
Stödet syftar till att underlätta för föreningar att utbilda medlemmar och funktionärer. Det kan
handla om allmän föreningskunskap likväl som särskild kunskap inom föreningarnas
verksamhetsområden.
Stöd beviljas enbart till utbildningskostnaden. Resor, kost och logi är inte stödgrundande.
Utbildningsbidrag söks löpande under hela året, för utbildningar som inte är påbörjade vid
ansökningstillfället.
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3.2.3
Arrangemangsstöd
Stödet är till för att minska den ekonomiska risken för ideella föreningar som arrangerar exempelvis
konserter, föreställningar och föreläsningar. Stöd söks för ett enskilt arrangemang.
-

Arrangemanget ska vara offentligt, dvs tillgängligt för allmänheten
Entré ska erläggas, dvs arrangemanget får inte vara gratis
Arrangemanget ska ske i Orsa kommun

Arrangemangsstöd söks löpande under året, minst fyra veckor före genomförandet. Budgeterade
utgifter och inkomster ska bifogas ansökan. Arrangören återrapporterar utgifter, inkomster och antal
besökare innan utbetalning. Stödet får inte bidra till att arrangemanget går med vinst, utan får
enbart täcka underskott. Stöd beviljas upp till 5.000 kronor eller max 50 procent av utgifterna.
En förening kan inte söka både Verksamhetsstöd och Arrangemangsstöd för samma aktivitet.

3.2.4
Stöd till studieförbund
Studieförbund enligt Folkbildningsrådets definition som bedriver folkbildningsverksamhet i Orsa
kommun och årligen redovisar sin verksamhet till Folkbildningsrådet kan söka kommunalt bidrag.
Bidraget följer Folkbildningsrådets Villkor och fördelningskriterier om Statsbidrag till studieförbund.
Beloppet fördelas utifrån den inrapporterade verksamheten i form av kulturverksamhet och
folkbildningsverksamhet.
Stödet söks senast 30 april för verksamhet under föregående kalenderår. Rapportering till
Folkbildningsrådet ska bifogas ansökan tillsammans med redogörelse över den verksamhet som
genomförts i Orsa kommun.
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Bilagor

4.1

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser om föreningsbidrag
Föreningar som driver en allmännyttig verksamhet i kommunen kan ansöka om föreningsbidrag från
Orsa kommun. Föreningsbidrag fördelas inom budgeterade medel och summan som fördelas kan
därför växla från år till år.
Ett beviljat föreningsbidrag är att betrakta som en överenskommelse mellan föreningen, som utför
verksamhet och erbjuder aktiviteter till nytta och glädje för kommunen invånare, och kommunen
som lämnar ett ekonomiskt stöd för att underlätta sådan verksamhet. Det är ingen rättighet att få ett
föreningsbidrag.
Syftet med föreningsbidragen är att alla kommuninvånare, oavsett kön, ålder, etnicitet, religion,
fysisk förmåga och sexuell läggning ska ha tillgång till ett brett och varierat utbud av upplevelser,
aktiviteter och fritidsintressen. Föreningar som ansöker om föreningsbidrag ska arbeta för god hälsa,
tillgänglighet, likabehandling, öppenhet och tolerans.
Orsa kommun har tolkningsföreträde i frågor som rör föreningsbidragen.

Grundläggande krav på sökande föreningar









Ideella föreningar
Utåtriktad verksamhet i Orsa kommun för Orsa kommuns invånare
Aktuella, antagna stadgar
Årsmöte varje år
Av årsmötet vald styrelse
Ordnad ekonomisk hantering och redovisning som godkänns av föreningens revisorer
Minst 10 betalande, aktiva medlemmar (ej stödjande eller hedersmedlemmar)
Föreningen har ett gott renommé och är en god representant för Orsa

Att bifoga vid ansökan




Ansökningsblankett underskriven av föreningens ordförande
Senaste årsmötesprotokoll med bilagor, max 12 månader gammalt
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse godkänd av revisorer och antagen av
årsmöte, max 12 månader gammal. Föreningens kassa- och banktillgångar ska framgå, liksom
antal medlemmar i föreningen.

Vad bedöms vid handläggningen?






Ansökan bedöms enbart utifrån inskickat material.
Tidigare verksamhet enligt verksamhetsberättelsen, samt redovisning av andra satsningar
som kommunen lämnar stöd till.
Föreningens verksamhetsplan kopplad till budget och det sökta föreningsbidraget.
Föreningens ekonomiska behov av föreningsbidrag. Nivån på bidrag kan därför skilja mellan
likartade föreningar eller verksamheter.
Antal medlemmar. Stödet är inte kopplat till antalet medlemmar i föreningen, men det
måste finnas en rimlighet mellan ansökt föreningsbidrag och antalet invånare som får del av
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medlen. En förening med väldigt få medlemmar är i normalfallet inte berättigad till ett stort
föreningsbidrag.
Att föreningen arbetar FÖR bland annat god hälsa, tillgänglighet, likabehandling, öppenhet
och tolerans

Följande kan man inte få föreningsbidrag till







Kostnader för anställd personal
Investeringar eller köp av inventarier
Verksamhet som Orsa kommun lämnar annat bidrag till, eller som kommunen finansierar på
annat sätt.
Tävlingsverksamhet
Aktiviteter inom ramen för skolan, såsom fritt val, skolresor mm
Kostnader för föreningens skötsel såsom utskick, hemsidor, möteskostnader eller liknande.

Intresseföreningar, till exempel hyresgästföreningar, föräldraföreningar, villaföreningar, fackförbund,
politiska partier, elevorganisationer eller välgörenhetsorganisationer beviljas inte föreningsbidrag. Ej
heller aktiviteter med religiöst innehåll.

Återrapportering och uppföljning
Föreningar som beviljas föreningsbidrag förväntas återrapportera hur de beviljade pengarna har
använts. I de flesta fall sker detta vid följande års ansökan om föreningsbidrag. Föreningen och
kommunen kan med fördel bjuda in varandra till dialog och löpande avstämning under året.
Orsa kommun har rätt att kontrollera innehållet i en ansökan, samt ha insyn i den verksamhet som
föreningen beviljas stöd till.

Orsa kommuns frihet att fatta beslut
Orsa kommun har rätt att bevilja en ansökan om föreningsbidrag även om den inte helt uppfyller
krav och villkor i denna policy. Detta kan ske efter särskild prövning om verksamheten bedöms vara
synnerligen angelägen.
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Allmänna bestämmelser om föreningsbidrag
Föreningar som driver en allmännyttig verksamhet i kommunen kan ansöka om
föreningsbidrag från Orsa kommun. Föreningsbidrag fördelas inom budgeterade
medel och den totala summan kan därför växla från år till år.
Ett beviljat föreningsbidrag ska betraktas som en överenskommelse mellan
föreningen, som utför verksamhet och erbjuder aktiviteter till nytta och glädje för
kommunen invånare, och kommunen som lämnar ett ekonomiskt stöd för att
underlätta sådan verksamhet. Det är ingen rättighet att få ett föreningsbidrag.
Syftet med föreningsbidragen är att alla kommuninvånare, oavsett kön, ålder,
etnicitet, religion, fysisk förmåga och sexuell läggning ska ha tillgång till ett brett och
varierat utbud av upplevelser, aktiviteter och fritidsintressen. Föreningar som ansöker
om föreningsbidrag ska arbeta FÖR god hälsa, tillgänglighet, likabehandling,
öppenhet och tolerans. Detta innebär att de föreningar som beviljas föreningsbidrag
arbetar aktivt MOT missbruk, mobbning och rasism i all sin verksamhet.
Orsa kommun har tolkningsföreträde i frågor som rör föreningsbidragen. Kommunens
beslut om föreningsbidrag kan inte överklagas.

Grundläggande krav på sökande föreningar









Ideella föreningar
Utåtriktad verksamhet i Orsa kommun för Orsa kommuns invånare
Aktuella, antagna stadgar
Årsmöte varje år
Av årsmötet vald styrelse
Ordnad ekonomisk hantering och redovisning som godkänns av föreningens
revisorer
Minst 10 betalande, aktiva medlemmar (ej stödjande eller hedersmedlemmar)
Föreningen har ett gott renommé och är en god representant för Orsa

Att bifoga vid ansökan







Ansökningsblankett underskriven av föreningens ordförande
Senaste årsmötesprotokoll med bilagor, max 12 månader gammalt
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse godkänd av revisorer och
antagen av årsmöte, max 12 månader gammal. Föreningens kassa- och
banktillgångar ska framgå, liksom antal medlemmar i föreningen.
Eventuella särskilda bilagor utifrån respektive stödform
LOK-stöd söks i annan ordning och utifrån nationella blanketter och riktlinjer
I samband med ansökan ska föreningen bland annat ta ställning till Orsa
kommuns policy för mänskliga rättigheter

Vad bedömer vi?




Ansökan bedöms enbart utifrån inskickat material.
Överensstämmelse med syfte, målgrupp och målsättning utifrån respektive
stödform.
Föreningens verksamhetsplan för 1 juli ansökningsåret till 30 juni året efter,
kopplat till budget och det sökta föreningsbidraget.
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Föreningens ekonomiska behov av föreningsbidrag. Nivån på bidrag kan
därför skilja mellan likartade föreningar eller verksamheter.
Tidigare års verksamhet och redovisningar av satsningar som kommunen
lämnat bidrag till.
Antal medlemmar. Stödet är inte kopplat till antalet medlemmar i föreningen,
men det måste finnas en rimlighet mellan ansökt föreningsbidrag och antalet
invånare som får del av medlen. En förening med få medlemmar är i
normalfallet inte berättigad ett stort föreningsbidrag.
Föreningens arbete FÖR bland annat god hälsa, tillgänglighet, likabehandling,
öppenhet och tolerans samt MOT missbruk, mobbning och rasism.

Följande kan man inte få föreningsbidrag till







Ordinarie mötesverksamhet
Kostnader för anställd personal
Investeringar eller köp av inventarier (gäller ej Bygdemedel)
Verksamhet som Orsa kommun lämnar annat bidrag till, eller som kommunen
finansierar på annat sätt.
Aktiviteter inom ramen för skolan, såsom fritt val, skolresor mm
Kostnader för föreningens skötsel såsom utskick, hemsidor, möteskostnader
eller liknande.

Föräldraföreningar, stödföreningar, supporterklubbar, intresseföreningar och religiösa
aktiviteter/studier beviljas inte föreningsbidrag.

Återrapportering och uppföljning
Föreningar som beviljas föreningsbidrag förväntas återrapportera vad de beviljade
pengarna har använts till. Återrapportering sker till Orsa kommun enligt anvisningar i
samband med beslutet om tilldelning av medel. Om stöd beviljats till entrébelagda
arrangemang, såsom konserter, danser eller liknande, ska föreningen i samband med
återrapportering lämna uppgift om antal medverkande, antal besökare samt kostnader
och intäkter i samband med arrangemangen.

Orsa kommuns frihet att fatta beslut
Orsa kommun har rätt att bevilja en ansökan om föreningsbidrag även om den inte
helt uppfyller krav och villkor i denna policy. Detta kan ske efter särskild prövning
om verksamheten bedöms vara synnerligen angelägen.
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Stödformer inom föreningsbidrag
 Anläggningsstöd
Föreningar som till övervägande del bedriver ungdomsverksamhet kan söka
föreningsbidrag för sina lokalkostnader. Syftet är att hålla ner kostnaderna för barns
och ungdomars fritidsaktiviteter och stimulera fysisk aktivitet.
Om föreningen äger sin lokal beviljas föreningsbidrag med 60 procent av kostnaderna
för el, vatten, avlopp och fastighetsförsäkring.
Om föreningen hyr lokal beviljas föreningsbidrag med 25 procent av kostnaderna för
hyra, el, vatten och avlopp.
Samtliga kostnader som ligger till grund för föreningens ansökan ska kunna verifieras.
Bidrag beviljas inte till lokaler som ägs eller drivs av kommunen.
Särskilda villkor för Anläggningsstöd
Vid ansökan, bifoga detaljerat utdrag ur bokföringen som styrker kostnaderna från
föregående kalenderår. Underlag i form av kvitton eller fakturor ska kunna uppvisas
på begäran, eller om bokföringsprogram saknas.
Ansökan senast 30 april för kostnader under föregående kalenderår. Utbetalning sker
senast 30 juni förutsatt att ansökan är komplett.
 Bidrag till studieförbund
Studieförbund enligt Folkbildningsrådets definition som bedriver
folkbildningsverksamhet i Orsa kommun och årligen redovisar sin verksamhet till
Folkbildningsrådet kan söka kommunalt bidrag.
Bidraget följer Folkbildningsrådets Villkor och fördelningskriterier om Statsbidrag till
studieförbund.
Särskilda villkor för Bidrag till studieförbund
Ansökan senast 30 april för verksamhet under föregående kalenderår. Rapportering
till Folkbildningsrådet ska bifogas ansökan tillsammans med redogörelse över den
verksamhet som genomförts i Orsa kommun.
Utbetalning sker senast 30 juni förutsatt att ansökan är komplett.
 Bygdemedel – www.lansstyrelsen.se/dalarna
Bygdemedel är ett stöd som kan sökas för att främja näringsliv, service eller för att på
andra sätt vara till nytta för bygden. Medlen kommer från de bygdeavgifter som
vattenföretagen enligt vattendomar måste betala till de vattenregleringsfonder som
Länsstyrelsen förvaltar. Bygdemedel kan i första hand sökas av föreningar och ideella
organisationer. Föreningen måste vara inregistrerad hos Skatteverket och ha ett
organisationsnummer.
Stödet kan användas till investeringar eller reparationer, förbättringar, inköp av viss
utrustning, dock ej fordon och andra flyttbara objekt.
Särskilda villkor om Bygdemedel
Ansökan sker till Länsstyrelsen Dalarnas webbplats www.lansstyrelsen.se/dalarna
senast 31 december. Länsstyrelsen kommer att begära yttrande från Orsa kommun
innan beslut fattas.

4

10 Policy för föreningsbidrag 2021-2023 - OK KS 2020/00818-1 Policy för föreningsbidrag 2021-2023 : Policy för föreningsstöd 171127.pdf

 Evenemangsstöd
Syftet med evenemangsstödet är att genomföra långsiktigt utvecklingsbara
evenemang av mycket god kvalitet i Orsa kommun, som har potential att locka
medborgare och besökare och skapar en positiv bild av Orsa i allmänhetens ögon.
Evenemangsstödet är öppet även för andra än föreningar. Organisationer som vill
etablera evenemang i Orsa ska kontakta kommunens Näringslivskontor redan i
planeringsstadiet.
Orsa kommun kan fatta beslut om ytterligare principer för Evenemangsstöd.
Särskilda villkor för Evenemangsstöd
- Evenemanget ska bidra till ett rikt och inspirerande utbud
- Evenemanget ökar antalet besökare, inflyttare eller företag som etablerar sig i
Orsa
Ansökningar med beskrivning av mål, innehåll, tidplan och budget beslutas löpande
under året. När evenemanget är slutfört ska en slutredovisning över såväl verksamhet
som ekonomi upprättas och tillställas kommunstyrelsen.
 Föreningsbidrag för särskilda ändamål eller målgrupper
Särskilda villkor för kulturverksamhet
Syftet är att säkerställa ett brett och varierat kulturutbud för kommunens invånare.
Delaktighet och aktiv medverkan prioriteras framför verksamheter där besökaren är
en mottagare.
Ansökan senast 30 april för verksamhet 1 juli samma år till 30 juni nästkommande år.
Särskilda villkor för verksamhet för funktionsnedsatta
Syftet är att säkerställa fysisk stimulans och social samvaro för personer med
funktionsnedsättning. Aktiviteter som målgruppen efterfrågar och som ökar
välbefinnande och livskvalitet hos målgruppen prioriteras.
Ansökan senast 30 april för verksamhet 1 juli samma år till 30 juni nästkommande år.
Särskilda villkor för integrationsverksamhet
Syftet är att bryta utanförskap och öka integrationen mellan barn, ungdomar och
vuxna med svensk och utländsk bakgrund, boende i Orsa kommun. Samverkan mellan
organisationer, liksom aktiviteter som ökar invandrares delaktighet i det svenska
demokratiska samhället har särskild prioritet. Projektet ska slutredovisas enligt
anvisning i anslutning till beslut om stöd.
Ansökan senast 30 april för verksamhet 1 juli samma år till 30 juni nästkommande år.
Särskilda villkor för pensionärsverksamhet
Syftet är att äldre ska erbjudas kulturella och fysiska aktiviteter samt social samvaro
som ökar välbefinnandet och livskvaliteten. Aktiviteter som målgruppen efterfrågar
prioriteras.
Ansökan senast 30 april för verksamhet 1 juli samma år till 30 juni nästkommande år.
Särskilda villkor för social verksamhet
Syftet är att komplettera samhällets insatser för personer i utsatthet. Stöd-, råd- och
hjälpinsatser som bidrar till utveckling, normalisering och integrering i samhället
prioriteras, liksom aktiviteter i samverkan med andra organisationer.
Ansökan senast 30 april för verksamhet 1 juli samma år till 30 juni nästkommande år.
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 Lokalt aktivitetsstöd (sk LOK-stöd)
Idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund kan söka
Lokalt aktivitetsstöd för idrottsverksamhet. Stödet följer Förordningen (1999:1177)
om statsbidrag till idrottsverksamhet, samt aktuella föreskrifter från
Riksidrottsstyrelsen. Syftet är att hålla ner kostnaderna för barns och ungdomars
idrottande och stimulera fysisk aktivitet.
Endast idrottslig gruppverksamhet är stödgrundande. Andra aktiviteter som
studiecirklar, städdagar och liknande är inte stödgrundande.
Orsa kommun beslutar årligen om de kommunala bidragsnivåerna.
Särskilda villkor för LOK-stöd
Ansökan sker på särskild nationell blankett, undertecknad i original. Deltagarlistor
enligt anvisning ska bifogas. Ansökan sker i februari för föregående hösttermin och i
augusti för föregående vårtermin enligt nationella instruktioner. Utbetalning sker
senast 30 april och 31 oktober, förutsatt att ansökan är komplett.
 Särskilt bidrag till vissa organisationer
Huvudregeln för föreningsbidrag är att föreningen ska ha sin verksamhet i Orsa
kommun. I vissa fall kan Orsa kommun lämna bidrag till andra organisationer till
nytta för kommuninvånarna. Exempelvis kan vara Siljan-gemensamma eller
dalagemensamma organisationer (ex Dalarnas folkrörelsearkiv), rikstäckande
verksamheter till gagn för barns och ungdomars trygghet (ex BRIS), eller av särskilt
intresse miljömässigt eller kulturhistoriskt.
Särskilt bidrag till vissa organisationer söks löpande under året, bedöms från fall till
fall och beslutas av chefen för Kultur och fritid.
 Utbildningsbidrag
Syftet är att stimulera föreningar att utbilda medlemmar och funktionärer.
Utbildningarna ska arrangeras av till exempel riks- eller distriktsförbund. Stöd
beviljas under förutsättning att föreningen inte beviljas annat stöd från till exempel
SISU Idrottsutbildarna. Endast utbildningskostnaden är stödgrundande. Kostnader för
resor, boende och mat får inte ingå.
Utbildningsbidrag söks löpande under året. Ansökan ska ske i god tid innan
utbildningen genomförs. För utbildningar som redan är påbörjade vid tidpunkten för
ansökan beviljas inget stöd.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 14.12.2020

§ 154

OK KS 2020/00818-1

Policy för föreningsbidrag 2021 - 2023
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar det nya förslaget till policy för föreningsbidrag 2021- 2023
Kommunstyrelsen delegerar beslut om arrangemangsbidrag till utskottet för samhälle.

Sammanfattning av ärendet
Tidigare policy för föreningsbidrag antogs av kommunfullmäktige hösten 2017. Efter
tre år med nuvarande policy lämnar verksamheten ett förslag på reviderad sådan. Det
är små skillnader mellan det nya förslaget och den gamla policyn. Det är t ex oförändrat
i fråga om vem som kan söka stöd och till vad.
Däremot så finns dessa skillnader:
- Tydligare varför Orsa kommun arbetar med föreningsbidrag.
- Tydligare koppling till visionen Orsa 2050.
- Anläggningsstöd tas bort på grund av liten efterfrågan.
- Arrangemangsstöd tillkommer på begäran och efter dialog med
arrangörsföreningar, främst inom kultur.
- I huvudsak finns en stödform, Verksamhetsstöd, för alla ansökningar. Sökande
förening behöver därmed inte fundera över om ansökan rör kultur,
pensionärsverksamhet, social verksamhet, ungdomar eller integration, utan
kan fokusera mer på att beskriva sin verksamhet och vad man vill göra på ett
bra sätt. Beslut om verksamhetsstöd fattas utifrån en sammanvägd bedömning.
- Ansökningsdatum för verksamhetsstöd flyttas till 30 november inför
kommande kalenderår. Det ger något mer tid för handläggning och utredning,
men besluten fattas tidigare under föreningarnas verksamhetsår. Undantag för
2021, då gäller fortfarande 30 april för ansökningar.
- Några stödformer erbjuder en enklare hantering. Beloppen är mindre och
handläggningen går fortare. Här finns också möjlighet att söka löpande under
året, t ex till arrangemang eller utbildningar. Dessa stöd erbjuder en ökad
flexibilitet för föreningarna och en möjlighet för dem att ta sig an möjligheter
och idéer som dyker upp under verksamhetsåret.
- Den nya policyn föreslås gälla mellan 2021 - 2023 och revideras sedan igen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, utskottet för samhälle, 2020-11-24.
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle.
Förslag Policy Föreningsbidrag med tillhörande bilagor Allmänna bestämmelser.
Gällande policy, antagen av kommunfullmäktige 2017.

Förslag till beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen efter redaktionella ändringar:
Kommunfullmäktige antar det nya förslaget till Policy Föreningsbidrag och delegerar
beslut om arrangemangsbidrag till utskottet för samhälle.

Sändlista
Kommunfullmäktige
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dokument nr: OK KS 2019/00359-2, 439

Verksamhetsområde samhälle
Barbro Fischerström

Kommunstyrelsen

Svar på motion om röjsågsprojekt
Sammanfattning av ärendet
I maj 2019 inkom en motion från Socialdemokraterna om ett röjsågsprojekt för att
underlätta för invånare i byarna att hålla bymiljöerna öppna. Verksamheten föreslår att
motionen avslås.

Yttrande
Verksamheten har gjort följande utredning:
1. Samtal med Smedjebackens kommun
Smedjebackens kommun har sedan många år en omfattande dialog med kommunens
många byalag, där idén till projektet ursprungligen lyftes. Projektet erbjöd utbildning
och röjsågspaket till alla byalag. Andra föreningar har inte aktivt erbjudits plats.
Erfarenheterna av projektet var mycket goda och ett 100-tal personer har utbildats.
2. Förfrågan till Orsa Byaråd om intresset hos byalagen
Byarådet har inte återkommit med svar om intresse.
3. Förfrågan till föreningar i kommunens föreningsregister om intresse
Totalt finns uppgift om 144 föreningar i Orsa. Alla är inte aktiva, och alla har inte
uppdaterat sina kontaktuppgifter efter GDPR, så det är möjligt att frågan inte nått rätt
personer. Frågan om föreningarna skulle ha intresse av ett liknande projekt har ändå
ställts till de kontakter som finns. Svar har inkommit från fyra föreningar som säger sig
vara intresserade: en idrottsförening och tre byalag eller liknande.
4. Samtal med Orsa Besparingsskog
Besparingsskogen erbjuder liknande utbildningar för fastighetsägare med andelstal i
Besparingsskogen. Under 2020 har intresset varit mycket svagt, endast två personer
har utbildats.
Smedjebackens projekt kostade ca 400.000 kronor. Projektet initierades ursprungligen
i kommunbygderådet, där samverkan och dialog sker mellan kommunen och byalagen.
Projektet växte alltså fram efterfrågestyrt.
Verksamheten bedömer att tillräcklig efterfrågan från föreningslivet i Orsa saknas i
dagsläget. Vi föreslår därför att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Klicka här för att ange text.

Förslag till beslut
Motionen avslås.

Sändlista
Klicka här för att ange text.
Birgitta Bogren
Samhällschef
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Orsa 2019-05-22

ialdemokraterna Orsa

Öppna landskap i byarna – Röjsågsprojekt
Öppna landskap och röjning är ständigt aktuellt i Orsa och våra byar. Denna motion har till
syfte att stimulera ökade möjligheter för föreningar att få bättre möjligheter att vara med
och hålla vårat landskap öppet. Förslaget riktar sig till byföreningar, samfälligheter och
idrottsföreningar.

● Att Orsakommun ger föreningar möjlighet att för sina medlemmar ansöka om och få
utbildning för röjsågskörkort Nivå RA-Grund eller motorsågskörkort Nivå A
● Att Orsa efter ansökan från förening och genomförd utbildning köper in och delar ut en
röjsåg per förening.

Magnus Bjurman
Socialdemokraterna
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 14.12.2020

§ 155

OK KS 2019/00359-2

Svar på motion om röjsågsprojekt
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation
Magnus Bjurman (S), Gunilla Elings Friberg (S) och Hans-Göran Olsson (S) reserverar
sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I maj 2019 inkom en motion från Socialdemokraterna i kommunfullmäktige om ett
röjsågsprojekt för att underlätta för invånare i byarna att hålla bymiljöerna öppna.
I svaret från verksamhetsområde samhälle beskrivs erfarenheter från Smedjebackens
kommun som har haft ett projekt som erbjöd utbildning och röjsågspaket till alla
byalag. Erfarenheterna av projektet var mycket goda och ett 100-tal personer har
utbildats. Det initierades ursprungligen i kommunbygderådet. I samband med
beredningen av motionen så har verksamheten tagit kontakt med Orsa Byaråd,
föreningar i kommunen via föreningsregistret och Orsa Besparingsskog för att
undersöka intresset för ett röjsågsprojekt. Det har inte varit så stort visat intresse och
därför föreslår verksamheten att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, utskottet för samhälle, 2020-11-24.
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle.
Motion, 2019-05-22.

Förslag till beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkanden
Magnus Bjurman (S) yrkar, med instämmande av Gunilla Elings Friberg (S), bifall till
motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och Magnus Bjurmans yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller det förstnämnda.

Omröstning
Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunstyrelsen godkänner följande
ordning: ja-röst för utskottets förslag att avslå motionen och nej-röst för Magnus
Bjurmans yrkande att bifalla motionen. Omröstningen utfaller med 9 ja-röster, 3 nejröster och 1 som avstår (se omröstningsbilaga).

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-11-10
Dokument nr: OK KS 2020/00178-2, 319

Verksamhetsområde samhälle
Elin Djus

Kommunstyrelsen

Svar på motion om förbindelse mellan andra sidan Lillån och
centrum
Sammanfattning av ärendet
Kristdemokraterna har i sin motion beskrivit vikten av en attraktiv kommun, både för
turister och boende. Skogsområdet runt kyrkogården, s.k. Lillåskogen, är ett område
som man ser en möjlighet att utveckla för att bl.a. öka tillgängligheten.

Yttrande
Det finns ett behov av att förnya och utveckla hela området runt Lillån, från
vattenverket i Boggas ner till Lillåviken. Verksamhetsområde Samhälle ska påbörja ett
projekt för Lillån där man kommer se över frågor som t.ex. röjning av Lillåskogen,
röjning av strandområden, renovering av befintlig gång- och cykelbro över Lillån,
förbättring och utveckling av stigar inom Lillåskogen och alternativ till träbryggorna.
Kristdemokraternas yrkande kan hanteras inom ramen för projektet.

Beslutsunderlag
[Löpande text]

Förslag till beslut
Motionen bifalles.

Sändlista
[Löpande text]

[Ange förvaltningschefens Förnamn Efternamn]
Förvaltningschef
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Motion till Orsa Kommunfullmäktige

den 24 februari 2020

Ett trivsamt, lättillgängligt och välkomnande centrum
Vi är alla intresserade av att visa upp Orsa som en fin, trevlig och positiv kommun att leva i.
Under senare år har bilden av Orsa blivit mer och mer positiv genom siktröjning, sanering
och renoveringar. Vi lockar varje år hit skaror av turister, både sommar och vinter. Vi vill
dessutom, på olika sätt, locka hit nya fast boende medborgare. Detta är ett arbete som är
värdefullt att fortsätta med.
Ett stort och fint område har vi på andra sidan Lillån, på Ön, där bland annat kyrkogården
ligger. Där finns stora grönytor och ett fint skogsparti som vi brukar kalla Lillåskogen. Det här
området borde knytas närmare samhället genom bättre tillgänglighet.
Enligt nyligen antagen översiktsplan är delar av grönytorna avsedda för bostäder eller
liknande. Ska det vara möjligt att locka någon intressent till en positiv och lämplig
exploatering, borde området göras mer lättillgängligt. Sådana planer, ute på Ön, har vid flera
tillfällen tidigare varit aktuella. Lillåskogen, Orsas närmsta skog, skulle kunna bli ett
attraktivt strövområde efter omvårdnad och behövlig röjning. Redan idag använder många
kringliggande område för rekreation, bland annat många skolelever.
Äldre människor, ofta med önskan att besöka kyrkogården, upplever det ofta svårt att ta sig
dit eftersom enda vägen är över Lillåbron, en lång omväg från centrala delar av samhället. .
Fina gångstråk längs Lillån skulle med fördel komplettera vad som redan finns på motsatta
sidan.
För att ta vara på möjligheterna som finns på den här delen av Ön borde, till en början, en
enkel broförbindelse, för gång – och cykeltrafik, skapas vid lämplig plats, nära centrala delen
av Orsa.

Med stöd av ovanstående har Kristdemokraterna följande yrkande:
att Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till hur området
på andra sida Lillån kan knytas närmare centrum.

För Kristdemokraterna
………………………………………………..

………………………………………………..

/Bengt-Åke Svahn/

/Lars-Olof Uleander/

entrum - OK KS 2020/00178-2 Svar på motion om förbindelse mellan andra sidan Lillån och centrum : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2020-12-14 - Svar på motion om förbindelse mellan andra sidan Lillån och centrum

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 14.12.2020

§ 156

OK KS 2020/00178-2

Svar på motion om förbindelse mellan andra sidan Lillån och
centrum
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Sammanfattning av ärendet
Kristdemokraterna i Orsa kommunfullmäktige har lämnat en motion med förslaget att
ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till hur området på andra sida Lillån
kan knytas närmare centrum. I motionen så framförs också vikten av en attraktiv
kommun, både för turister och boende. Skogsområdet runt kyrkogården, den så kallade
Lillåskogen, är ett område som man ser en möjlighet att utveckla för att bland annat
öka tillgängligheten.
I svaret från verksamhetsområde samhälle så beskrivs att det finns ett behov av att
förnya och utveckla hela området runt Lillån, från vattenverket i Boggas ner till
Lillåviken. Verksamheten ska påbörja ett projekt för Lillån där man kommer se över
frågor som t.ex. röjning av Lillåskogen och strandområden, renovering av befintlig
gång- och cykelbro över Lillån, förbättring och utveckling av stigar inom Lillåskogen
och alternativ till träbryggorna. Motionen med dess yrkande kan hanteras inom ramen
för det projektet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, utskottet för samhälle, 2020-11-24.
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2020-11-10.
Motion, 2020-02-24.

Förslag till beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-10-22
Dokument nr: OK KS 2020/00795-1, 700

Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Helene Grapenson

Nya pensionsbestämmelser för förtroendevalda
Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings (numera Sveriges kommuner och Regioners)
styrelse antog den 14 september 2018 ett förslag till reviderade bestämmelser om
omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL 18 gäller för
förtroendevalda som tillträtt efter valet 2018 och som inte tidigare omfattats av tidigare
pensionsavtal PBF (1995) eller PRF-KL (2003). OPK-KL gäller inte heller för
förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare med rätt till visstidspension, annan
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda
fortsätter PBF (1995) eller i förekommande fall PRF-KL att gälla.
I Orsa kommun är det senast antagna pensionsavtalet för politiker PBF (1995)
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun. För att äga giltighet
krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. OPF-KL omfattar reviderade
bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, pension och utökat
familjeskydd. Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats.
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAPKL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen till skillnad från PBF
som var ett förmånsbestämt pensionsavtal.

Beslutsunderlag
OPF-KL 18 – förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda.

Förslag till beslut
I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings beslut förslår Personalenheten
utskottet för strategi:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga
från och med 2021-01-01.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Personal

Helene Grapenson
Personalchef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 23.11.2020

§ 141

OK KS 2020/00795-1

Nya pensionsbestämmelser för förtroendevalda
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga från och med 2021-01-01.

Jäv
Mikael Thalin (C) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av detta ärende.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings (numera Sveriges kommuner och Regioners)
styrelse antog den 14 september 2018 ett förslag till reviderade bestämmelser om
omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL 18 gäller för
förtroendevalda som tillträtt efter valet 2018 och som inte tidigare omfattats av tidigare
pensionsavtal PBF (1995) eller PRF-KL (2003). OPK-KL gäller inte heller för
förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare med rätt till visstidspension, annan
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda
fortsätter PBF (1995) eller i förekommande fall PRF-KL att gälla.
I Orsa kommun är det senast antagna pensionsavtalet för politiker PBF (1995).
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun. För att äga giltighet
krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. OPF-KL omfattar reviderade
bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, pension och utökat
familjeskydd. Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats.
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAPKL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen till skillnad från PBF
som var ett förmånsbestämt pensionsavtal.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2020-11-10.
Tjänsteutlåtande, personalkontoret, 2020-10-22.
OPF-KL 18 – förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda.

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga från och med 2021-01-01.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-11-25
Dokument nr: OK KS 2020/00844-2, 022

Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Emma Jidemyr

Policy för kommunikation
Sammanfattning av ärendet
Bakgrund
Orsa kommun har sedan 2010 en Informationspolicy som behöver uppdateras för att
uppfylla dagens behov kring kommunikation. Ett utkast till kommunikationspolicy har
tagits fram under 2017 och utifrån detta utkast har kommunikationsenheten drivit
kommunikationsarbetet i kommunen. Ett beslut kring policyn har dock saknats.
Kommunen har under en tid gjort ett arbete för att tydliggöra strukturen,
framtagandet, implementering och förvaring av styrdokument. Detta arbete har
resulterat i Riktlinjer för styrdokument (OK KS 2020/00669). Arbetet med att ta fram
en policy för kommunikation har avvaktat framtagandet av dessa riktlinjer.
Socialdemokraterna och Moderaterna i Orsa har också föreslagit i en gemensam
motion (2019-05-27) att kommunen ska besluta om en kommunikationsstrategi eller
handlingsplan för en mer öppen och transparent kommun.
Sammanfattning
Kommunikation bidrar till att skapa kunskap, delaktighet och engagemang som kan
leda till handlingskraft. Kommunikation är avgörande för att medborgarna ska kunna
ta tillvara sina rättigheter och skyldigheter, för att de ska kunna nyttja, påverka och
bidra till utvecklingen av Orsa kommun. Kommunikation är en förutsättning för
demokrati.
Den interna kommunikationen inom organisationen är avgörande för hur
organisationen fungerar och vilken kultur som skapas. God kommunikation bidrar till
att skapa motivation, delaktighet och en bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Våra
medarbetare är dessutom kommunens främsta budbärare och ambassadörer.
Policyns syfte är att skapa en gemensam och övergripande definition av vad vi i Orsa
pratar om när vi pratar om god kommunikation. Policy för kommunikation är ett
övergripande och vägledande dokument som tydliggör Orsa kommuns förhållningssätt
till kommunikation. Innehållet i policyn kommer att tydliggöras i riktlinjer av mer
konkret karaktär. Kommunikationsenheten ser behov av dessa riktlinjer:






Grafisk profil – för att skapa en trovärdig och tydliga avsändare, definierar Orsa
kommuns grafiska identitet.
Riktlinjer för sociala medier (saknas)
Riktlinjer för personuppgiftshantering i kommunikation (saknas)
Riktlinjer för bildhantering (saknas)
Budskapsplattform (saknas) – detta kan vara texter som övergripande
beskriver kommunen och som används i rekryteringsannonser och liknande.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-11-25
Dokument nr: OK KS 2020/00844-2, 022



Riktlinjer för kommunikationskanaler (saknas) – detta är för att förtydliga var
vi kommunicerar olika budskap mot olika målgrupper för att skapa bäst
resultat göra kommunikationen enhetlig.

Beslutsunderlag
Policy för kommunikation

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Policy för kommunikation vilken därmed
ersätter Informationspolicy för Orsa kommun.

Sändlista
Utskottet för strategi
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunikationsenheten

Emma Jidemyr
Kommunikationschef
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INFORMATIONSPOLICY FÖR ORSA KOMMUN

Informationspolicy för Orsa kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22, § 3
Syfte
Informationsverksamheten inom Orsa kommun ska syfta till en öppen och saklig
kommunikation med anställda, kommuninvånarna, myndigheter och andra. Kommunen ska
göra skäl för benämningen offentlig verksamhet.
Informationsverksamheten ska stödja den demokratiska processen och hjälpa till att göra de
beslut som fattas begripliga, om än inte alltid önskvärda. Informationsverksamheten ska också
syfta till att diskussionerna bygger på fakta.
Självklart ska offentlighetsprincipen gälla i alla delar, liksom rådande lagstiftning gällande
sekretess. Lika självklart ska meddelandefriheten respekteras.
För att uppnå detta är informationen till kommunens anställda mycket viktig.
Mål
Att öka förståelsen för kommunens arbete och för förutsättningarna för de olika grupperna
som utgör vårt samhälle.
Att bidra till att skapa en ”Orsaidentitet”.
Att personal och kommuninvånare känner delaktighet i samhällets utveckling.
Att öka kunskapen om kommunens förutsättningar.
Att förstärka den demokratiska processen genom att skapa riktiga underlag för den politiska
debatten.
Ansvar
För mål och inriktning med informationsverksamheten ansvarar kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har utsett en ansvarig för informationsverksamheten.
Medel
Informationsverksamheten ska använda sig av flera verktyg för att nå effektivast spridning av
informationen.
Kommunens kommunikationsprogram ska utgöra planen för informationsverksamheten.
Kommunikationsprogrammet ska gås igenom och vid behov ändras årligen.
Innehåll
Informationen ska alltid vara så saklig som möjligt. Den ska vara ärlig och får inte innehålla
spekulationer. Språket ska vara lättförståeligt. Informationen från Orsa kommun ska inte heller
väja för det obehagliga.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 14.12.2020

§ 153

OK KS 2020/00844-2

Policy för kommunikation
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Policy för kommunikation vilken därmed
ersätter Informationspolicy för Orsa kommun.

Sammanfattning av ärendet
Kommunikation bidrar till att skapa kunskap, delaktighet och engagemang som kan
leda till handlingskraft. Kommunikation är avgörande för att medborgarna ska kunna
ta tillvara sina rättigheter och skyldigheter, för att de ska kunna nyttja, påverka och
bidra till utvecklingen av Orsa kommun. Kommunikation är en förutsättning för
demokrati.
Orsa kommun har sedan 2010 en Informationspolicy som behöver uppdateras för att
uppfylla dagens behov kring kommunikation. Ett utkast till kommunikationspolicy har
tagits fram under 2017 och utifrån detta utkast har kommunikationsenheten drivit
kommunikationsarbetet i kommunen. Ett beslut kring policyn har dock saknats.
Policyns syfte är att skapa en gemensam och övergripande definition av vad vi i Orsa
pratar om när vi pratar om god kommunikation. Policy för kommunikation är ett
övergripande och vägledande dokument som tydliggör Orsa kommuns förhållningssätt
till kommunikation. Innehållet i policyn kommer att tydliggöras i riktlinjer av mer
konkret karaktär.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2020-12-08.
Tjänsteutlåtande, kommunikationsenheten, 2020-11-25.
Policy för kommunikation.
Informationspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22.

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Policy för kommunikation vilken därmed
ersätter Informationspolicy för Orsa kommun.

Yrkanden
Joakim Larsson (M) yrkar bifall till utskottets förslag.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-01-04
Dokument nr: OK KS 2019/00334-23, 735

Marie Ehlin

Kommunstyrelsen

Byggnation av särskilt boende - Slipstenen
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 § 47 att bygga nytt särskilt boende på
Storgärdet. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att efter ytterligare utredning besluta om
vilka delar i projektet som ska genomföras, samt efter projektering och upphandling
fatta beslut om igångsättning.
Under projekteringsfasen har ramprogram tagits fram som tillgodoser verksamhetens
behov om 108 nya lägenheter, fördelat på 12 avdelningar. Byggnaden mäter nu en
bruttoarea på 8 505 kvadratmeter. I denna yta ryms förutom SÄBO även Hälso- och
sjukvårdsenheten. Eftersom byggnadens tidigare area vida överskrider tidigare kalkyl
på 6 600 kvadratmeter (SÄBO samt hälso- och sjukvårdsenhet) har en översyn
genomförts för att se vilka möjligheter som finns för att minska arean. Under denna
översyn har effektiviseringar på ca 500 kvadratmeter gjorts.
En jämförelse med andra nybyggda SÄBO har gjorts. Ingen av jämförda kommuner har
byggt färre kvadratmeter per brukare, vilket indikerar att Slipstenen inte har några
onödiga ytor.
För att se om det fanns någon möjlighet att effektivisera ytorna kring köken och
varumottagningen och för att utreda om det gick att förbättra kosthanteringen gjordes
en liten kompletterande kostutredning. Slutsatsen visar dock att beslutet att servera
kall huvudkomponent till SÄBO kvarstår.
I kalkylen inför beslutet i kommunfullmäktige 2019-09-30 beräknades kostnaden för
att bygga ett nytt SÄBO med ett snittpris på 22 000kr/kvadratmeter, vilket blev 200
miljoner kronor, inklusive markjobb och utemiljö för dåvarande kalkyl.
Den nya kalkylen som Orsalokaler tagit fram i samarbete med projektörer indikerar en
totalkostnad på 300 till 345 miljoner kronor, dels på grund av ökat antal kvadratmeter
dels för att produktionspriserna ökat. Hyran beräknas dock inte öka i samma
proportion på grund av att hyran nu beräknas med komponentavskrivningar och ett
lägre ränteläge, se Kalkyl sammanställning 2021.

Beslutsunderlag
Presentation av ärendet Slipstenen
PM Slipstenen
Förenklad ekonomisk sammanställning 2021
Ritning
Tidsplan 2020-11-17
Ramprogram Slipstenen (antaget av styrgruppen 2021-01-12)
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-09-30
Solstudie (kompletterande handling till KF 15 feb 2021)
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-01-04
Dokument nr: OK KS 2019/00334-23, 735

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att
 bygga särskilt boende Slipstenen enligt uppdaterat beslutsunderlag.
 kommunstyrelsen får efter projektering och förfrågningsunderlag fatta beslut
om igångsättning.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Orsa Lokaler AB
Utskottet för omsorg
Stadsbyggnadsförvaltningen
Miljökontoret
ida.hamelius@structor.se

Marie Ehlin
Kommunchef
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Bakgrund
• Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 § 47 att bygga nytt särskilt boende på
Storgärdet. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att efter ytterligare utredning besluta om
vilka delar i projektet som ska genomföras, samt efter projektering och upphandling
fatta beslut om igångsättning.
• I kalkylen inför beslutet i kommunfullmäktige 2019-09-30 beräknades kostnaden för att
bygga ett nytt SÄBO med ett snittpris på 22 000kr/kvadratmeter, vilket blev 200
miljoner kronor, inklusive markjobb och utemiljö för dåvarande kalkyl.
• Den nya kalkylen som Orsalokaler tagit fram i samarbete med projektörer indikerar en
totalkostnad på 300 till 345 miljoner kronor, dels på grund av ökat antal kvadratmeter
dels för att produktionspriserna ökat. Hyran beräknas dock inte öka i samma proportion
på grund av att hyran nu beräknas med komponentavskrivningar och ett lägre
ränteläge, se Kalkyl sammanställning 2021.
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Behov av SÄBO
• Antal platser – demografi
• Äldreboende (SÄBO/korttidsboende/trygghetsboende)

• Trivsel – ofrivillig ensamhet
• Funktionsprogram

• Kvalitet och effektivitet
• Personal, bemanning – nio boende per avdelning
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Ramprogram
• Verksamhetscheferna inom omsorg och MAS (medicinsk ansvarig sjuksköterska)
har kravställt funktioner som behövs för att ett nytt SÄBO ska fungera effektivt
både för personalen och de boende.

• Dessa funktioner har sammanställts i ett ramprogram som har presenterats för
referensgruppen av personal inom omsorg.
• Övriga funktioner som har verksamhet kring SÄBO, så som tvätten,
vaktmästarna, kosten och NODAVA har också fått lämna synpunkter, samt även
kris- och beredskapssamordnaren, projektledaren för heltid som norm och
KPTR.
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Kost
• KS har beslutat att kall huvudkomponent ska serveras inom omsorgen. (KS2017-04-10) Det betyder att
huvudkomponenten, exempelvis köttet, ska tillagas på ett centralkök, sedan kylas ner och skickas till SÄBO
där de värmer upp den skickade maten och tillagar tillbehören.
• Tillagningsköket för SÄBO blir i centralköket på Lillåhem enligt KS beslut 2019. (KS 2019-09-30)

• På varje avdelning i nya SÄBO ska det finnas ett avdelningskök som tillagar frukost, mellanmål och
tillbehören till lunch och middag. (KS 2017-04-10)
• Trivsel: För att få en bra känsla kring måltiderna, med ökad aptit och trivsel, tillagas tillbehören och
huvudkomponenten värms upp, lokalt på avdelningarna.
• En kompletterande utredning har gjort där alternativen kall huvudkomponent och ett helt kallmatsystem
har jämförts. Skillnaderna mellan dessa alternativ är små vad gäller hur SÄBO byggs, dock blir
organisationen kring maten markant olika, dock med samma kostnad. Därför kvarstår beslutet om kall
huvudkomponent.
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Orsa lokaler
• Överväganden
• Jämfört med andra kommuner, kostnader och ytor
• Ytor per brukare
• Mellan 78-102 kvm (78 kvm)

• Kr per brukare
• Mellan 1 600- 3 000 tkr (2 800 tkr)

• Underlag kalkyl, konsulter, marginaler m.m.
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Drift- och investeringskostnader
• Investeringen för SÄBO ökat med ca 100 mkr till 300 mkr p.g.a. ökat antal kvm och ökat pris per
kvm

• I preliminär investeringsplan till år 2030 utgör SÄBO ca en fjärdedel av samtliga investeringar i
koncernen
• Nettokoncernskulden (NKS) kommer under åren 2023-2028 överstiga Kommuninvests gräns för
att "titta närmare på siffrorna".

• Den nya kalkylen innebär en ökad driftkostnad ca 4,3 mkr jämfört med tidigare kalkyl, med
oförändrad kalkylränta 2,0 %.
Med en kalkylränta på 1,0 % blir ökningen ca 1,6 mkr.
• Sedan kommunen 2017 ändrade sitt ekonomiska mål till ett resultat om 1,5 % av
skatteintäkterna i genomsnitt, så har genomsnittet istället blivit 4,5 % inklusive prognos 2020.
• Soliditeten i koncernen, inklusive samtliga pensionsåtaganden, har samma period ökat från 14%
till omkring xx % 2020. (23% 2019)
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PM 2021-01-19
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PM Slipstenen
Bakgrund
Demografin ger högre andel äldre - behov av ökat antal
äldreboendeplatser
Antalet och andelen av befolkningen som är 80 år och äldre ökar i Orsa liksom i övriga
Sverige. Enligt långtidsprognos från SCB (2019) beräknas antalet öka med 333 personer
(64%) samtidigt som andelen ökar från 7,5% idag till 12,2% år 2050. Med samma andel
med vårdbehov i gruppen betyder det att vi står för stora utmaningar inte bara
ekonomiskt utan även med kompetensförsörjningen i framtiden.

Enligt vår egen befolkningsprognos så har Orsa en respit några år jämfört med SCB:s
prognos då vi räknar med att antalet äldre i genomsnitt är 15 st. färre år 2020-2024 än
SCB:s prognos. Att ökningen av antalet äldre är kommunens kanske största utmaning
förstår man då antalet invånare samtidigt endast ökar till 6 940 invånare enligt samma
prognos.
Den demografiska utmaningen är inte ny, det har lyfts fram under många år att andelen
äldre ökar. Senaste året och den pandemi vi fortfarande försöker bekämpa har ytterligare
visat att äldreomsorgen i allmänhet och de särskilda boendena i synnerhet behöver
rimliga förutsättningar för att tillsammans med vården i stort kunna ge de allra sköraste
äldre god och bra vård och omsorg. Det har därför också gjorts stora politiska satsningar,
Postadress
Orsa Kommun
Box 23
794 21 Orsa

Vxl 0250 55 21 00
orsa.kommun@orsa.se

www.orsa.se
Org nr: 212000-2189

Plusgiro: 12 42 60-1
Bankgiro: 797-7200
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både nationellt och lokalt på den här målgruppen, med särskilt riktade medel som
tillskjutits äldreomsorgen. Nyligen har dessutom en utredning initierats av regeringen
för att närmare undersöka behovet av en särskild äldrelag som komplement till en ny
socialtjänstlag.

Lokalutredningar
Kommunens kontrakt med idag Offentliga Hus (Tidigare Stenvalvet) gällande
Orsagården är formulerat så att kommunen står för allt underhåll själva. Utifrån
årshyran som är 5 690 tkr inklusive lokalvård (en ökning med ca 300 tkr jämfört med
när planeringen för nytt SÄBO startade) samt med underhållsansvaret är kontraktet inte
optimalt. Vid en renovering har OLAB bedömt att kostnaderna skulle hamna på ca 8
tkr/kvm vilket innebär en investering på ca 32 000 tkr i en förhyrd fastighet. Stenvalvet
erbjöd mot en årshyreshöjning på 1 500 tkr och kontraktstid 10 år utföra renoveringen.
Detta skulle då motsvarat en hyra som var i paritet med en nyproduktion.
Orsa kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2016 att Lillåhems särskilda
boende skulle byggas om för att ge ett bra och värdigt liv för de boende på Lillåhem och
för att möta både dagens och framtidens krav och behov avseende arbetsmiljö för
personal. Nuvarande byggnad är omodern och sliten. Det är dålig arbetsmiljö för
personalen eftersom vårdbehovet har ändrats sedan huset byggdes. Det är trångt med
små hygienutrymmen och inte byggt för rullstol, dörrarna och rummen är trånga med
små korridorer. Anpassningar behöver genomföras både för boende och personal.
OLAB fick uppdraget att anpassa lokalerna. Utifrån den programhandling och
projektering som utfördes skulle ombyggnationen och kostnaderna bli så omfattande att
Lillåhem borde rivas och återuppbyggas. I samband med översynen framkom
synergieffekter att samla hela Orsa kommuns SÄBO under ett tak. Alternativ om nytt
underlag och kalkyl med två plan på Lillåhem beslutades av KS den 17 sep 2018.
Det underlag som togs fram visade att del av trygghetsboendet skulle försvinna och
kostnaden för projektet beräknades bli väldigt hög. Förslag uppkom med en mindre
tillbyggnad på Lillåhem som skulle öka antal platser för trygghetsboende och att
Orsagården skulle vara kvar i sitt ursprung för att hålla nere kostnaderna. Orsa kommun
fick erbjudande att förvärva Fridhem 1 (Orsagården) och där utveckla SÄBO, vilket
kändes som ett bättre alternativ och beslut om utredning togs i KS den 11 februari 2019.
Fastigheten i sig var redan ”överbyggd” enligt plan men detta kunde lösas genom
markförvärv. Försäljningspriset låg högt och kommunens bud förkastades. Med
kostnaderna för om-/tillbyggnad samt förvärv av fastigheten skulle projektet bli lika dyrt
som en eventuell nyproduktion och ändå inte optimal för verksamheten. Utifrån tidigare
kalkyler och utredningar om en nyproduktion togs beslut i KF den 30 september 2019
om ett nytt SÄBO på Storgärdet.
Många olika alternativ kring var det nya boendet ska byggas har utretts. I befintliga
lokaler, i Orsagårdens lokaler eller bygga helt nytt.
Beslutet resulterade i att bygga ett helt nytt boende. Under våren 2019 sågs fyra
alternativa platser ut, till slut valdes området Storgärdet (öster om Murargränd). Platsen
är bra eftersom det är centrumnära med bra tillgänglighet både för gående och fordon
och det finns möjlighet att skapa en bra utemiljö. Dessutom möjliggör markytan större
flexibilitet i val av utformning av byggnaden.
2
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Kommunen har sagt upp hyresavtalet för Orsagården för omförhandling. Dels för att
kontraktet i sig inte var optimalt gällande underhåll och kontraktstiden inte låg i fas med
en inflyttning i nytt SÄBO. Kontraktet löper ut den 31 mars 2021 och ett nytt
avtalsförslag har erbjudits kommunen som möjliggör en flexibilitet i avflyttningstid och
en marginell påverkan mot nuvarande hyresnivå, annars oförändrade hyresvillkor. En
anmälan om medling har lämnats in till hyresnämnden då inget skriftligt avtal ännu
upprättas mellan parterna.

Val av plats för nytt särskilt boende
Valet av plats skedde efter inventering av möjligheter. Fyra platser ansågs vara bra för
ett SÄBO ur ett tillgänglighetsperspektiv, närhet till centrum, kommunikationer och en
bra utemiljö. Geologiska undersökningar har utförts på samtliga platser för att se om
möjligheten till byggnation var lämplig och möjlig. Samtliga platser kräver
markbelastning vid hårdgjorda ytor för att minimera tjälskjutning och någon eller några
åtgärder för att möjliggöra en byggnation.
Ön, vid kyrkogården var den mest olämpliga platsen då den kräver stabilisering av
låglänta skogspartiet samt fyllning av massa för att uppnå en bra höjd för att klara högsta
flöde. Tomtens storlek gör också att man är begränsad för framtida utveckling.
Kvarteret Hjorten, bredvid brandstationen kräver pålning under byggnaden samt
någon form av avvattning. Tomten är väldigt begränsad samt kan störning uppkomma
från utryckande fordon.
Södra Bergvägen, på andra sidan väg E 45, har den bästa markförutsättningen då
ingen förstärkningsåtgärd behövs. Tillgängligheten från centrum är begränsad med
nivåskillnader som kan vara ett problem för äldre. Väg E45 är en farligt gods väg vilket
innebär vissa bestämmelser om hur och vart man får bygga. Detta medför att tomten blir
begränsad i byggnadsutformning och framtida utveckling.
Storgärdet, kräver pålning under byggnaden samt angränsande till väg E 45. Tomten
medger stor flexibilitet och möjlighet till framtida utveckling. Då byggnad kan uppföras
utanför riskområdet för farligt gods samt att övriga lagar och bestämmelser kan
uppfyllas och då det finns förutsättningar för en bra utemiljö, bedömdes Storgärdet vara
den bästa platsen för ett nytt SÄBO.
Området vid Storgärdet ligger bra till och kommunen bedömer att det finns möjlighet
att bygga boendet på ett bra sätt för tillgängligheten. Det kommunala pensionärs- och
tillgänglighetsrådet har varit delaktiga i urvalet av plats.

Detaljplan
Parallellt med planeringen för SÄBO pågår planarbetet med den nya detaljplanen för
området. Detaljplanen har varit ute på samråd och planeras gå ut på granskning under
Q2 2021.
Detaljplanen medger att byggnaden uppförs med hänsyn till högsta beräknade flöde
vilket är ett 10 000-årsregn. Detta innebära att vi blir tvungna att höja marken på vissa
ställen med ca 1,6 meter. Tillfartsvägar skulle också behöva någon slags åtgärd för att
kunna genomföra en eventuell evakuering. En inmätning av Moravägen har utförts som
3
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visar att en ca 0,3 meter hög vall utmed vägen räcker för avvärja risken för en
översvämning för SÄBO) och hela Storgärdet. Ett planeringsbesked är inlämnat till
Länsstyrelsen angående deras ståndpunkt i ärendet. Ett 100 eller 200 års- regn klarar
detaljplanen av.
Enligt tidplanen ska projekteringen för SÄBO vara klar under Q4 2021, för att då kunna
påbörja upphandlingen av entreprenör. Hela projektet beräknas vara klart under Q3
2023.

Framtiden äldreboende och omsorg i Orsa kommun
Projektet med att möta morgondagens behov av äldreboende har pågått i flera år och
flera olika alternativ har undersökts på både längden och bredden. Bland dessa
utredningar har det tittats på alternativ för att anpassa och/eller bygga ut de befintliga
säbo:n vi har. Till det nu aktuella förslaget har det lagts ned ett gediget arbete i att ta
fram det ramprogram som beskriver vilka funktioner ett modernt äldreboende bör ha. I
detta arbete har såväl representanter för äldreorganisationer som medarbetare fått vara
med och bidra med sina perspektiv – och det har lagts ned möda på att försöka jämföra
och dra lärdomar av liknande projekt som gjorts och görs över hela Sverige. En bas i
detta arbete har förstås varit att dra nytta av den välfärdsteknologiska utveckling som
skett och som på intet kommer att avstanna under överskådlig tid, men även hur man i
liknande projekt kunnat väva in erfarenheter och kunskaper från modern forskning
inom vård- och omsorgsområdet.
När nu ramprogram är klart framgår det tydligt att varken dagens Lillåhem eller
Orsagården klarar av att möta de funktioner som beskrivs. Tiden har helt enkelt sprungit
ifrån de krav och behov som byggnaderna byggdes för. Till det ska fogas att det finns en
rad fördelar med att slå samman båda dessa boenden på ett ställe. Ett sådant är en större
flexibilitet i fördelningen mellan antalet säbo-platser för demens respektive somatisk
vård. Idag är det huvudsakligen på Orsagården som vi erbjuder demensboende och på
Lillåhem har vi våra somatiska boenden. Gränsen mellan dessa boendes behov av hjälp
är inte skarp och det läggs stor vikt vid att ge så individuellt anpassat stöd som möjligt.
Det är också så att andelen äldre med demens ökar allt pekar på en fortsatt ökning. Av
den anledningen är det en stor fördel att samtliga boenden i grunden är uppbyggda på
samma sätt, och i vart fall rent lokalmässigt är anpassade efter att kunna vara ett
demensboende. En annan fördel med att ha allt på samma ställe handlar om de hälsooch sjukvårdsinsatser vi utför. De boende på säbo utgör ca 80 % av kommunens
patienter, att ha så många samlade på samma ställe skulle vara en logistisk fördel –
kommunens hälso- och sjukvård kan helt enkelt bli än mer effektiv härigenom. Sådana
effektivitetsfördelar gäller även nattbemanningen.
I funktionsprogrammet anges att det ska finnas nio lägenheter per avdelning, även det
är en del i effektiviseringen jämfört med hur det ser ut idag. Det har bedömts vara det
optimala antalet som gör att vi kan lägga ett så effektivt schema för grundbemanningen
som möjligt. Även här finns förstås fördelen med att ha samtliga boenden på ett och
samma ställe, vad gäller hur det smidigast kan omfördelas personalresurser inom huset.
Det är också en bärande tanke i den strävan mot heltid som norm, som är ett parallellt
pågående arbete.
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Planerade äldreboendeplatser
Som ovan nämnt är den demografiska utmaningen betydande, allt pekar på att det
kommer vara färre i yrkesför ålder som ska ta hand om fler äldre. Det är inte enbart en
utmaning i Orsa utan en framtid hela landet måste ställa om inför. Olika kommuner
rustar olika inför denna omställning, gemensamt för hela landet dock är att vi inte
kommer klara av att möta morgondagens behov genom att ge samma sorts omsorg i
samma utsträckning som vi gör idag till fler. Det kommer varken ekonomiska eller
personella resurser räcka till för. Följaktligen är den redan påbörjade omställningen
tillsammans med regionen till en modernare god och nära vård och omsorg helt
nödvändig.
Det är mot den här bakgrunden det tagits spjärn när det bedömts hur stort det framtida
behovet av äldreboendeplatser är. Man kan behöva se hela spektrumet av olika sorters
äldreboenden i ett sammanhang. Särskilt boende, säbo, är bara en komponent i det. Det
kan därutöver förtjänas att lyftas fram att redan idag bygger omhändertagandet av våra
äldre på den hjälp man får av sina anhöriga. Det görs ett enormt arbete av dessa
anhöriga, i viss mån kan detta arbete underlättas/avlastas genom hemtjänst och/eller
växelvård på korttidsboende.
De som beviljas en plats på ett särskilt boende är de allra sköraste äldre, det krävs i
princip ett behov av dygnet runt-omsorg för att beviljas ett sådant boende. Även
framöver kommer det troligen finnas ett motsvarande behov av att ta hand om de med
allra störst behov av stöd och hjälp på ett särskilt boende, men kraven för att beviljas ett
sådant torde komma att öka. Med andra ord kommer det sannolikt ske en successiv
höjning av ribban för att ha rätt till särskilt boende.
Idag har kommunen 88 säbo-platser fördelat på två boenden, Lillåhem och Orsagården.
På Slipstenen planeras det nu för 90 säbo-platser, alltså i princip på samma nivåer som
idag. Det som däremot ökar relativt mycket är antalet korttids-boendeplatser. Idag har
kommunen 11 stycken korttidsplatser, i Slipstenen är det planerat för 18 st. platser.
Därutöver sker den allra största utökningen av antalet äldreboendeplatser genom
tillskapandet av fler trygghetsbostäder av det som idag är säbo på Lillåhem.
I Slipstenen planeras byggnation av 90 lägenheter för permanentboende fördelat på 10
boendeavdelningar och 18 lägenheter för korttidsboende fördelat på 2
boendeavdelningar. Till varje bostadsenhet ska en lägenhet utformas för parboende.
Denna lägenhet ska även kunna brukas för två enskilda boenden.
I nuvarande förslag finns avdelningarna i separata “ben”, sammankopplade med ett
gemensamt kök för 2 avdelningar, vilket bildar en bostadsenhet. Varje enhet kan stängas
och isoleras från resten av byggnaden om en smitta eller liknande skulle uppstå. I den
gemensamma delen av byggnaden, som binder ihop alla benen, ligger gemensamma ytor
och personalytor. Där finns personalrum, kontor för HS-enheten och ledning,
konferensrum, omklädningsrum och en sal för 50 sittande personer, som tex bio-sal.
I det nya boendet kommer kommunen samla den verksamhet som nu finns på Lillåhem
och på Orsagården. Nuvarande Lillåhem ska byggas om till ett trygghetsboende.
Dagverksamhet och anhörigcenter ska flytta från Orsagården till Lillåhem. Hälso- och
sjukvårdsenheten flyttas från Dalagatan och till det nya boendet. Tvätten kommer att
finnas kvar i befintliga lokaler på Orsa lärcentrum, men lokalerna kommer att renoveras
och anpassas efter verksamhetens behov.
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Kostorganisation
För att avgöra vilket typ av kostorganisation som ska användas har några personer från
kommunen varit på studiebesök i andra kommuner, där framkom vikten av att maten är
i centrum för välmående och omvårdnad. Vårt sätt att åstadkomma detta är att göra
huvudkomponenten centralt och resten av mathanteringen lokalt i bostadsenheten. Kall
huvudkomponent gör att produktionen blir mer flexibel och mindre sårbar för
oförutsedda händelser (tex trafikproblem och leveransproblem). Det ger även större
möjligheter till dagliga anpassningar med mindre svinn samt större valmöjligheter på
individnivå. Kallkomponentsystemet underlättar säker och näringsrik kost. Kostfrågan
har utretts ytterligare parallellt med framtagande av ramprogrammet och slutsatserna
befäster att tidigare beslut från 2019 om kall huvudkomponent kvarstår.
Köket på Lillåhem ska renoveras och ligga kvar där och fungera som ett tillagningskök
för kallkomponenten (tex köttet/kalopsen), och skicka mat till nya SÄBO. Det kommer
byggas mottagningskök på bostadsenheterna på det nya särskilda boendet där de värmer
kall komponent och tillagar tillbehören som potatis och sallad. Detta gör att de boende
kommer få färsk kokt potatis och själva kunna välja när de vill äta.
Kosten är en central del i projektet och i den framtida omsorgen. Gästen är i fokus genom
att hålla en hög måltidskvalité i hemtrevlig miljö. Måltidensbetydelse för de äldre är
viktig genom smakupplevelse, näringsinnehåll och social samvaro. De mjuka värdena
väger stort så som känsla av nylagad mat, trivsel och gemenskap vilket hjälper de boende
att få en positiv helhetsupplevelse kring måltiden, tillsammans med de hårda värdena
råvaror, kompetent personal och ett bra värdskap.

Byggkostnader och kalkyl
När de första skisserna för nya SÄBO Slipstenen började bli klara framkom
informationen om att hela byggnaden hade en area på 8 878 m2, vilket är markant större
än de areor som anges i beslutet taget av kommunfullmäktige. När dessutom en
kostnadsindikation från arkitekten kommer på 25 – 27 tkr/m2 och det i beslutet är
räknat på 22 tkr/m2 blir det tidigare beslutsunderlaget orealistiskt.
Kostnads- och areaindikationen till det första beslutsunderlaget för kommunfullmäktige
var baserad på en uträkning utifrån att varje boende behöver 50 m2 per person, inklusive
gemensamma ytor (jämförelsen med andra nybyggnationer visar idag att medel är 90
m2 per person). 50 m2 beräknades från det bidrag OLAB kan söka per boende vid en
nybyggnation. Därefter lade OLAB på 1000 m2 för gemensamma ytor.
Detta blir 50m2*108lgh= 5400m2 +1000m2 gemensamma ytor = 6400m2. I beslutet
står det även att HS-enheten ska flytta med till Slipstenen så därefter har 100 m2 för HSenheten lagts till.
När yteffektiviseringar gjorts i framförallt verksamhetsytor och kontor har arean
(BTA=bruttoarea) för hela byggnaden minskats till 8 505m2, inklusive HS-enheten.
Uppdaterad kalkyl som tagits fram är i ett tidigt skede vilket gör att det finns påslag på
priser då man inte riktigt har vetskap om allting. Kalkylen är uppbyggd i olika steg.
Entreprenadkostnad, projektledning och totalentreprenörsarvode, byggherrekostnader
samt den moms som inte är avlyftbar då vi bygger bostäder i viss mån. I
6
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entreprenadkostnaden finns alla markkostnader med. För de förstärkningsåtgärder som
behövs d.v.s. pålning och markbelastning är kostnaden inte större än i tidigare kalkyler
(4,7 mkr) och kostnaderna för utvecklingen av vattenspeglar med mera ligger i samma
paritet. (ca 4,5 mkr) Kalkyler tar ingen hänsyn till hur marknadsläget ser ut. Det finns
stöd som vi avser att söka för både byggnad av SÄBO och den utveckling av vattenmiljö
som är planerad. Dessa stöd är inte inräknade i kalkylerna utan blir mer som en “bonus”.
Vid jämförelser är det svårt då uppgifter från de olika nybyggnationerna presenteras
olika och det är olika förutsättningar beroende på vad man vill ha in i boendet. Ett projekt
som är liknande vårt med trästomme och avdelningskök är Näskullen i Edsbyn, byggd
mellan 2018-2020. 48 boende fördelat på 4 439 kvm BTA motsvarar 92 kvm/brukare.
Om den entreprenad-summa på 113 000 tkr exkl. mervärdeskatt som presenterats i
prospektet stämmer, skulle det ge en kvm kostnad på ca 25 500 kr vilket är i paritet med
vårt projekt. Sedan tillkommer byggherrekostnader vilka kan skilja sig åt beroende på
vad byggherren har för organisation, myndighetsavgifter, ekonomiska förutsättningar
m.m.
Eftersom inget bygge är det andra helt likt är det svårt att jämföra, men en uppskattning
kan ändå göras. Vissa av de nya SÄBO som byggs har frisörsalong, restaurang, bio och
SPA, generellt blir den totala ytan för övriga verksamheter mindre per boende ju fler
lägenheter som ingår.
Inklusive HS-enheten har vi 78,2 m2/brukare, här är några andra kommuners siffror:

Kommun:
Säter
Gagnef
Falun, ”Slottet”
Västerås

M2/brukare
82
93
92
-

Antal lgh
70
60
60
120

Södertälje

81

72

Örebro,
Trädgårdarna
Medel
Slipstenen

94

85

90
79

85
108

Kommentar

Trästomme
Byggs av
Hemsö
Byggs av
Hemsö
Byggt i 2
etapper

Den bedömda byggkostnaden per kvadratmeter ökar med tiden p.g.a. ökad generell
byggkostnad över tid i hela landet.
Inga fler yteffektiviseringar ses som rimliga. Alternativet för att få ner den totala ytan för
byggnaden till 6500m2 var att ta bort lägenheter ur planen. För att göra detta på ett
byggnadseffektivt sätt, tas båda våningarna bort ur planen och på grund av de
gemensamma köken för 2 avdelningar måste 2 ”ben” tas bort, alltså 4 avdelningar á 9
lägenheter. Detta skulle medföra att vi bara har 72 lägenheter kvar. Vilket ur
verksamhetsperspektiv inte är fördelaktigt att bygga, eftersom en utökning av antal
platser behövs och en synergieffekt uppstår med alla SÄBO-platserna på ett ställe.
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Motiv för eget ägande
Motivet till eget ägande istället för att låta utomstående bygga och kommunen sedan hyr,
grundar sig i att om kommunen har råd att investera själv så blir det billigare än om
utomstående bygger och sen hyr ut till oss.
Det som kan diskuteras är om kommunen eller Orsa Lokaler AB (OLAB) ska äga
fastigheten. Merparten av verksamhetsfastigheterna fördes tidigare över till OLAB där
en effektivare hantering av kommunens fastigheter och synergieffekter med Orsabostäder AB var bärande argument.
Att kommunen skulle äga just denna fastighet har både sina fördelar och nackdelar. En
fördel är att investeringsutgiften för bostadsdelen i SÄBO skulle bli lägre på grund av
gällande momsregler. Dock så kan kommunen söka momsersättning i kommunmomssystemet.
Genom systemet kompenseras kommuner med en viss procent vid t.ex. hyra av
lokaler för särskilt boende. Syftet med ersättningen är att momsen inte ska vara
en kostnad för kommunen. Momsen ska inte påverka om kommunen väljer att
utföra tjänster i egen regi eller upphandla dem från privata marknaden.
(Skatteverket)

Över tid ska alltså ersättningssystemet kompensera den högre hyran som OLAB måste
ta ut för att de inte kan lyfta hela momsen genom att kommunen begär ersättning från
kommunmomssystemet på samma sätt som vi gör idag för hyran från Orsagården.
Förändringen av momsersättning har hela tiden varit med i kalkylerna för SÄBO.

Drift- och investeringskostnader
I den nya kalkylen för SÄBO har investeringsutgiften ökat från 201 634 tkr till 303 873
tkr inklusive HS. Ökningen beror på ökat antal kvadratmeter från 6 500 kvm till 8 505
kvm samt beräknad ökad entreprenörkostnad från 22 tkr per kvm till 25 tkr. Totalt sett
beräknas hyran för SÄBO och HS bli 5 609 tkr högre i den nya kalkylen.
Samtidigt har det blivit en betydligt lägre investeringsutgift och årlig kostnad för tvätten
i de nya kalkylerna eftersom tvätten blir kvar på Orsa Lärcentrum. Jämfört med tidigare
kalkyl minskar investeringsutgiften med 12 268 tkr och hyran med 616 tkr.
Efter hänsyn till ökad momsersättning innebär den nya kalkylen att sammanlagt ökar
investeringsutgiften med 89 971 tkr och hyran med 4 256 tkr.
I båda kalkylerna har 2,0 % kalkylränta använts. I dag ligger ränteläget betydligt lägre
än den ränta som använts i kalkylen, och skulle kalkylräntan i stället sättas till 1,0% så
skulle hyreskostnaden i stället öka med 1 601 tkr jämfört med ursprungskalkylen. (Orsa
Vatten och Avfall tog upp ett lån i december med fast ränta i nio år till en fast ränta på
0,60 %.)
Vi håller för närvarande på och arbetar med en tioårig investeringsplan fram till 2030
för kommunkoncernen. Den är inte helt färdig då det finns vissa frågetecken främst
rörande utbyggnaden vid Styversbacken och överföringsledning från Grönklitt. I
dagsläget visar investeringsplanen att under åren 2021-2030 så har koncernen
(kommunen och bolagen) ett samlat investeringsbehov på 1 196 mkr.
8
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Lånebehovet för koncernbolagen har beräknats öka med 442 mkr (inkl. ägartillskott 20
mkr till OVAB) samtidigt som kommunens likviditet ökar med 69 mkr. Netto minskar
likviditeten således med 373 mkr.
Kommuninvest har en “gräns” där man vill titta närmare på kommunens siffror vid
eventuell kreditbedömning. Förutom att man förstås tittar på senare års resultat så tittar
man också på nettokoncernskulden (NKS) vilken innefattar koncernens samtliga
skulder, inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner, med avdrag för bank och
placeringstillgångar. Utifrån 2019 års bokslut ligger Orsa kommuns “gräns” på 138 tkr
per invånare, vilket motsvarar cirka 950 mkr.
Vid en bedömning av gränsens utveckling över tid och Orsa kommunkoncerns utveckling
av nettokoncernskulden så skulle vi överskrida gränsen under perioden 2023-2028 för
att därefter ligga under gränsen igen. Som mest bedöms att vi överstiger gränsen med
55-60 mkr år 2024. Genom att skjuta på vissa investeringar något år bedöms
överskridandet kunna minskas.
Det bör påpekas att detta inte är en fast gräns och att skulder på grund av investeringar
i avgiftsfinansierade verksamheter som t ex VA bedöms “lindrigare”.
För en översiktlig jämförelse med andra kommuner kan nämnas att de långfristiga
skulderna per invånare i Orsa kommun, enligt KOLADA, uppgick till 59 tkr per invånare
2019. Vilket var 2,5 tkr högre än genomsnittet i Sverige men 10 tkr respektive 17 tkr lägre
per invånare än snittet i Dalarna och vår kommungrupp. Sedan 2015 har våra
långfristiga skulder ökat mellan 8 till 13 tkr mindre än någon av de andra i jämförelsen.

Samlad bedömning och förslag
Chef för verksamhetsområde Omsorg
Det är ingen exakt vetenskap att göra kvalificerade gissningar om morgondagens behov
av äldreomsorg i allmänhet, och behovet av äldreboenden i synnerhet. Frågeställningen
är komplex med många faktorer som är ytterst svårprognostiserade. Som ett utflöde av
det görs det också olika bedömningar både bland privata säbo-entreprenörer och bland
andra kommuner. Vissa hävdar bestämt att det är effektivast att ha avdelningar med tio
boenden, andra tror det blir effektivast med åtta. Vissa menar att maten görs bäst på
plats medan andra menar att det görs bäst centralt någon annanstans. Vissa kommuner
bygger många nya säbo-plaster, andra minskar sitt säbo-bestånd och i det närmaste
avvecklar sitt korttidsboende. Utvecklingen av den digitala välfärdsteknologin är så
exponentiell att det enda vi säkert vet är att vi inte vet annat än att framtidens omvårdnad
garanterat kommer se annorlunda ut än idag. Och det är väl i sammanhanget tur det, för
vi kan som sagt inte fortsätta på samma sätt som idag allt för länge, det är inte hållbart.
Med det sagt tycker jag det förslag som lagts fram här är ett genomarbetat förslag som
försökt ta höjd även för den inbyggda svårprognostiseringen. Jag tror det är avgörande
att se bygget av ett nytt säbo i det större sammanhanget av det totala beståndet av
äldrebostäder. I den föreslagna utökningen av korttidsplatserna finns även ett mått av
9

15 Byggnation av särskilt boende - Slipstenen - OK KS 2019/00334-23 Byggnation av särskilt boende - Slipstenen : PM Slipstenen

flexibilitet, då de rent lokalmässigt är likadana som de vanliga säbo-platserna. Med
andra ord kan korttids från tid till annan vara det gummiband som kan krävas när
blandningen mellan korttidsplatser och säbo-platser ändras. I kombination med att
antalet trygghetsbostäder kommer öka substantiellt när Lillåhems nuvarande säbo byggs
om så innebär det tillsammans en rejäl satsning för att möta den demografiska utmaning
vi står inför.
Slutligen vore det konstigt att i dessa dagar inte på något sätt nämna något om
Slipstenens utformning och hur det förhåller sig med möjlighet att skydda de äldre vid
ett utbrott av något mycket smittsamt, som en vinterkräksjuka, säsongsinfluensa eller
värre. Det är en av sakerna som det tagits höjd för i funktionsprogrammet, lokalerna är
utformade så att varje avdelning på ett effektivt sätt kan isoleras och ge goda
förutsättningar för kohortvård.
Sammanfattningsvis är det min bedömning att det från verksamheten Omsorgs sida är
ett bra förslag, som kan genomföras på ett samtidigt ekonomiskt klokt och ansvarstagande sätt.

VD OLAB
Projektet har förändrats ett antal gånger under en fyraårsperiod vilket har utformat ett
SÄBO som kan möta dagens och framtidens krav och behov på ett mer effektivt sätt än
tidigare förslag. Samtidigt möjliggör det utbyggnad fler alternativa boendeformer i
befintlig fastighet Lillåhem som t.ex. trygghetsboende. Då konjunkturen är på väg ner
inom bygg & anläggning finns det också en chans till lägre anbudspriser mot vad kalkylen
visar. Att ett nytt SÄBO på Storgärdet ger en fin entré till Orsa är en bonus vi får på
“köpet”. Vårt (OLAB:s) förslag är att KF ger KS beslut om genomförande efter kalkyl 2
och igångsättning efter anbudslämning.

Ekonomichefen
Visst kommer byggnationen påverka kommunens och koncernens ekonomi under
kommande år. Frågan är om det finns något bättre alternativ utifrån de önskemål och
behov vi ser? Utifrån den preliminära investeringsplan som vi fortfarande arbetar med
så är det totala investeringsbehovet i koncernen cirka 1,2 miljarder fram till år 2030,
varav SÄBO utgör cirka en fjärdedel.
På driften kommer det också medföra högre kostnader i form av hyra för kommunen,
med en förhoppning om att personalkostnaderna inte ökar i samma takt som om
omsorgen bedrivs på olika ställen som idag. Den stora risken är kanske främst den
framtida ränteutvecklingen, där räntorna idag är historiskt låga och där Kommuninvest
idag kan ge ut lån med fasta räntor under en tioårsperiod som ligger mycket lägre än de
historiska räntorna. Frågan är hur kommer ränteläget se ut efter år 2030? Det påverkar
förstås även övriga investeringar / lån i investeringsplanen.
När vi talar om ökade kostnader över tid bör vi inte glömma att även intäkterna ökar
över tid. Även om vi haft ett antal år som skiljer sig mycket mot tidigare på grund av
migration och pandemi, så har kommunen och koncernen under senare år haft en högre
resultatnivå jämfört med tidigare, både vad gäller utfall och vad vi budgeterat.
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Sedan år 2017 har kommunen haft ett ekonomiskt mål att resultatet ska uppgå till minst
1,5% i av skatteintäkterna i genomsnitt över budget och planperioden. Detta mål kan
synas lågt då en tumregel som SKR brukar hänvisa till är 2,0%. Då ska man inte glömma
att sedan målet infördes har kommunen i genomsnitt haft ett resultat på 4,5 % av
skatteintäkterna. Även två av koncernbolagen har varje år klarat de ekonomiska mål som
Kommunfullmäktige beslutat. Däremot har Orsa Vatten och Avfall AB inte klarat de
ekonomiska målen de senaste två åren, vilket innebär att fortsatta årliga avgiftshöjningar
är sannolika.

Kommunchefen
Frågan om att lösa äldreomsorgsplatser för våra kommuninnevånare i Orsa kommun har
pågått sedan 2016. Det har utretts ett flertal förslag med olika alternativ och ett antal
beslut har fattats. Under tidens gång framkommer mer fakta och fler detaljer kommer
upp på bordet. Ofrånkomligen går också priserna upp och demografin gör att allt fler av
våra invånare blir äldre och verksamheten fortsätter bedrivas i lokaler som inte är
ändamålsmässiga vare sig för boende eller personal.
Val av plats är klart och ett ramprogram är framtaget. Nu har vi en plan för att kunna
bygga framtidens äldreboende i Orsa kommun. Osäkerheten ryms som ofta i de
ekonomiska prognoserna och sanning att säga så har vi inte alla kostnader klara för oss
förrän anbuden är inlämnade.
För ytterligare en hållpunkt innan slutgiltigt beslut föreslås ett igångsättningstillstånd
från KS när ännu mer fakta finns då kostnaderna inte går att förutspå mer exakt förrän
anbud har lämnats.
Resan hit ha tagit sin tid, om vi ska klara tidsplanen och få ett inflyttningsklart särskilt
boende för våra äldre kvartal 1 2024 så behövs ett beslut om att vi ska fortsätta på
inslagen väg i visionens anda: i Orsa finns livskvalitet, i Orsa gör vi det möjligt, i Orsa
skapar vi med människor, inte för.

Marie Ehlin, Kommunchef
Jesper Karlsson, Chef verksamhetsområde omsorg
Johan Hult, Ekonomichef
Roland Fållby, VD OLAB
Marie Fransson Ronell, Kostchef
Ida Hamelius, konsult Structor
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OLABs kalkyl 20190924 Sammanställning
Kvm

Hyra

Investering

SÄBO Storgärdet
Utökad återsökning moms ca
Tvätt
HS
Hyra tvätt och HS 2019

6 400

12 313

199 257

400
100
0

896
160
740

16 268
2 377
0

Summa SÄBO mm

6 900

14 109

217 902

OLAB kalkyl 20210107
Kvm
Hyra
8 445

Investering

18 082
280
0
740

8 445

19 102

303 873
4 000
0 Ingår i SÄBO
0

307 873

Skillnad
Hyra
5 769
-737
-616
-160
0

104 616

4 256

89 971

I båda kalkylerna beräknat på 2% låneränta
Om 1% låneränta
Om 0,60% låneränta. Ränta OVAB fick vid upplåning fast ränta i 9 år i december

Skillnad
Investering

1601
538

Utökad återsökning moms beror på utökad investering och hyra
Tvätt, blev annan betydligt billigare lösning på OLC än i tidigare kalkyl, Hyran nökar med 280 tkr istället för 896 tkr.
HS ingår nu i SÄBO, redovisades tidigare på separat rad
Hyra HS och Tvätt 2019 avser grundhyra tvätt ca 280 samt hyra HS ca 460 (tomhyra för HS på Dalagatan 1 tills OLAB kan hyra ut till annan hyresgäst)

-12 268
-2 377
0
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Huvudtidplan Orsa SÄBO
Projekt-id
Detaljplan
Arbetsmaterial dp
Tidigt samråd, info
Samråd dp
Redogörelse
Granskning
Antagande
Laga kraft
Bygglov, BN

2020
Q3

Q2

Q4

Q1

Q2

2021

Q3

Q4

Q1

Q2

2022

Q3

Q4

Q1

Q2

2023

Q3

Q4

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Upphandling, bygg E
Byggskede
Skiss
Programprojektering
Bygglovhandling
Systemhandling
FU/Bygghandling

x
x

x
x

2020-11-17

Wåhlin Arkitekter AB - Sveavägen 159, 113 46 Stockholm
tel (vx) +46 8 55 77 98 00
www.wahlinarkitekter.se info@wahlinarkitekter.se
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SOLSTUDIE - SLIPSTENEN, ORSA

Solstudien renderad i revit visar byggnadens sol-/skuggförhållnaden på tomten i Orsa.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-09-30

§ 47

OK KS 2019/00334-5

Nybyggnation av särskilt boende
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Bygga nytt särskilt boende, SÄBO, öster om Murargränd (Storgärdet).
Kommunstyrelsen ska efter ytterligare utredning besluta om vilka delar i
projektet som ska genomföras, samt efter projektering och upphandling fatta
beslut om igångsättning. Kommunstyrelsen kan besluta om förändrad
placering av nya SÄBO om det krävs på grund av markförhållanden.
2. Bygga trygghetsboende på nuvarande särskilt boende, Lillåhem.
3. Därmed upphävs kommunfullmäktiges tidigare beslut om att genomföra en
ombyggnad av Lillåhem som fortsatt särskilt boende (dnr OK KS 2016/001706, punkt 1).
Vidare beslutar kommunfullmäktige följande:
4. Bygga om och utöka det befintliga tillagningsköket på Lillåhem.
5. Därmed upphävs kommunfullmäktiges tidigare beslut om att bygga ut
Orsaskolans kök till ett tillagningskök (dnr OK KS 2017/00443-4).

Reservation
Lars Olov Uleander (KD) och Malin Sundin Grindal (KD) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag. Morgan Darmell (M) och Joakim Larsson (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för förslaget från (KD).

Sammanfattning av ärendet
Orsa kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2016 att äldreboendet Lillåhem
ska byggas om. Orsa Lokaler AB fick uppdraget att tillsammans med kommunens
verksamheter ta fram anpassade lokaler utifrån Lillåhems nuvarande plats och
utformning. Arbetet med programhandling och projektering har pågått från våren
2017. Det har konstaterats att ombyggnationen av Lillåhem kommer att vara så
omfattande att kostnaden för att riva fastigheten ned till grunden och återuppbygga
den som tidigare blir ungefär densamma.
I samband med ombyggnationen av Lillåhem har även kommunen sett över alternativ
för Orsagården, även det ett särskilt boende (SÄBO). Ett helt nytt alternativ har växt
fram som innebär nybyggnation av ett särskilt boende och i planeringen har
kommunen tittat på lämpliga områden. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om att
prioritera området öster om Murargränd.
Förslaget är att Lillåhem byggs om till ett trygghetsboende och dess kök byggs ut och
blir till ett tillagningskök för flera enheter. Planen att bygga nytt kök på Orsaskolan
ändras alltså. Kommunstyrelsens tidigare beslut att det ska finnas ett kök per avdelning
står kvar, och att dessa fungerar som så kallade ”Mottagningskök” (se protokollsutdrag,
kommunstyrelsen, § 51, 2017-04-10).
Tvätten som idag finns i källaren vid Orsa Lärcentrum flyttas till den nya byggnaden
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-09-30

och så även hälso- och sjukvårdsenheten som idag finns i källaren på Dalagatan.
Planerna avseende förskolan ska beredas i ett separat ärende.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens extra sammanträde 2019-09-30 (delades på
sammanträdet).
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-09-09.
Tjänsteutlåtande, kommunledningen, 2019-08-05.
PM besiktning – rapport från konsult inom geologi, 2019-07-18.
Utredning placering särskilt boende, stadsbyggnadsförvaltningen.
Utredning nybyggnation särskilt boende, augusti 2019.
Snabbfakta nybyggnation särskilt boende, augusti 2019.
Karta möjliga platser för särskilt boende, juni 2019.
Sammanfattande presentation om nybyggnation av särskilt boende.
Markteknisk undersökningsrapport, 2019-09-18.
Kalkylunderlag markteknisk undersökning, 2019-09-23.
PM - markteknisk undersökning, 2019-09-18.
Sammanställning ekonomisk kalkyl, 2019-09-24.
Sammanställning investeringar, särskilt boende Storgärdet.
Sammanställning investeringar, ombyggnation Lillåhem.
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-09-09.
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2019-08-20.
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, § 46, 2018-05-28.
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, § 86, 2016-11-21.
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, § 51, 2017-04-10.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande:
1. Bygga nytt särskilt boende, SÄBO, öster om Murargränd (Storgärdet).
Kommunstyrelsen ska efter ytterligare utredning besluta om vilka delar i
projektet som ska genomföras, samt efter projektering och upphandling fatta
beslut om igångsättning. Kommunstyrelsen kan besluta om förändrad
placering av nya SÄBO om det krävs på grund av markförhållanden.
2. Bygga trygghetsboende på nuvarande särskilt boende, Lillåhem.
3. Därmed upphävs kommunfullmäktiges tidigare beslut om att genomföra en
ombyggnad av Lillåhem som fortsatt särskilt boende (dnr OK KS 2016/001706, punkt 1).
Vidare beslutar kommunfullmäktige följande:
4. Bygga om och utöka det befintliga tillagningsköket på Lillåhem.
5. Därmed upphävs kommunfullmäktiges tidigare beslut om att bygga ut
Orsaskolans kök till ett tillagningskök (dnr OK KS 2017/00443-4).

Yrkanden
Mikael Thalin (C), med instämmande av Roine Andersson (SD), Magnus Bjurman (S)
och Marie Olsson (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Olov Uleander (KD) yrkar, med instämmande av Morgan Darmell (M) och Joakim
Larsson (M), på återremiss med motiveringen att beslutsunderlaget är bristfälligt och
att fullmäktige inte har fått ta del av kommunstyrelsens protokollsutdrag, med förslag
till beslut och yrkanden med kritik i ärendet, inom rimlig tid eftersom styrelsens extra
sammanträde har hållits i omedelbar anslutning till fullmäktigesammanträdet.
Justerandes signatur
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Lars Olov Uleander (KD) framför ett ändringsyrkande för Kristdemokraterna, med
instämmande av Morgan Darmell (M) för Moderaterna, om inte ärendet återremitteras
ska kommunstyrelsen få i uppdrag att utreda andra förslag till placering av särskilt
boende med kostnadskalkyl om den fortsatta processen visar att placeringen på
Storgärdet av någon anledning visar sig vara mindre lämplig samt att detta ska
föreläggas kommunfullmäktige för beslut. Detta ska ersätta det tillägg under
beslutspunkt nr 1 i kommunstyrelsens förslag till beslut.
Mikael Thalin (C) yrkar avslag på tilläggsförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss eller om ärendet ska
avgöras idag och därefter ställs proposition på kommunstyrelsens förslag och
ändringsyrkandet från (KD) och (M). Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning nr 1
Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunfullmäktige godkänner följande
ordning: ja-röst för att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för att ärendet ska
återremitteras. Omröstningen utfaller enligt bilaga med 27 ja-röster och 4 nej-röster.
Därmed avgör kommunstyrelsen ärendet idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och yrkandet
från (KD) och (M) och finner att fullmäktige beslutar enligt det förstnämnda.

Omröstning nr 2
Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunfullmäktige godkänner följande
ordning: ja-röst för kommunstyrelsens förslag och nej-röst för yrkandet från (KD) och
(M). Omröstningen utfaller enligt bilaga med 27 ja-röster och 4 nej-röster.
Därmed beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.

Sändlista
Orsa Lokaler AB
Utskottet för omsorg
Stadsbyggnadsförvaltningen
Miljökontoret
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 01.02.2021

§9

OK KS 2019/00334-23

Byggnation av särskilt boende - Slipstenen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att bygga särskilt boende Slipstenen enligt uppdaterat
beslutsunderlag och kommunstyrelsen får efter genomförd upphandling fatta beslut
om igångsättning.

Reservation
Gunilla Frelin (M) och Bengt-Åke Svahn (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning
Bengt-Åke Svahn (KD) och Magnus Bjurman (S) medges att lämna en
protokollsanteckning enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019 att bygga ett nytt särskilt
boende (SÄBO) på Storgärdet. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att efter ytterligare
utredning besluta om vilka delar i projektet som ska genomföras, samt efter
projektering och upphandling fatta beslut om igångsättning.
Under projekteringsfasen har ramprogram tagits fram som tillgodoser verksamhetens
behov om 108 nya lägenheter, fördelat på 12 avdelningar. Byggnaden mäter nu en
bruttoarea på 8 505 kvadratmeter. I denna yta ryms förutom SÄBO även Hälso- och
sjukvårdsenheten. Eftersom byggnadens tidigare area vida överskrider tidigare kalkyl
på 6 600 kvadratmeter (SÄBO samt hälso- och sjukvårdsenhet) har en översyn
genomförts för att se vilka möjligheter som finns för att minska arean. Under denna
översyn har effektiviseringar på ca 500 kvadratmeter gjorts.
En jämförelse med andra nybyggda SÄBO har gjorts. Ingen av jämförda kommuner har
byggt färre kvadratmeter per brukare, vilket indikerar att Slipstenen inte har några
onödiga ytor.
För att se om det fanns någon möjlighet att effektivisera ytorna kring köken och
varumottagningen och för att utreda om det gick att förbättra kosthanteringen gjordes
en liten kompletterande kostutredning. Slutsatsen visar dock att beslutet att servera
kall huvudkomponent till SÄBO kvarstår.
I kalkylen inför beslutet i kommunfullmäktige den 30 september 2019 beräknades
kostnaden för att bygga ett nytt SÄBO med ett snittpris på 22 000kr/kvadratmeter,
vilket blev 200 miljoner kronor, inklusive markjobb och utemiljö för dåvarande kalkyl.
Den nya kalkylen som Orsa Lokaler AB tagit fram i samarbete med projektörer
indikerar en totalkostnad på 300 till 345 miljoner kronor, dels på grund av ökat antal
kvadratmeter dels för att produktionspriserna ökat. Hyran beräknas dock inte öka i
samma proportion på grund av att hyran nu beräknas med komponentavskrivningar
och ett lägre ränteläge. Förvaltningen har nu föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
att bygga särskilt boende Slipstenen enligt uppdaterat beslutsunderlag och att
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 01.02.2021

kommunstyrelsen får efter projektering och förfrågningsunderlag fatta beslut om
igångsättning.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag styrgruppen 2021-01-12
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-01-04
Presentation Slipstenen 2021-01-19
PM Slipstenen 2021-01-20
Förenklad ekonomisk sammanställning 2021
Ritning
Tidsplan, 2020-11-17
Ramprogram Slipstenen
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-09-30

Förslag till beslut
Styrgruppen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.

Yrkanden
Susann Lindblad (C) och Magnus Bjurman (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att bygga särskilt boende Slipstenen enligt uppdaterat beslutsunderlag och att
kommunstyrelsen får efter genomförd upphandling fatta beslut om igångsättning.
Gunilla Frelin (M) yrkar att ärendet återemitteras med motiveringen att
projektorganisationen ska ses över och att kommunfullmäktige får nya alternativ att ta
ställning till.
Bengt-Åke Svahn (KD) yrkar på att ärendet återremitteras med motiveringen att innan
arbetet med befintlig placering på Storgärdet fortsätter göra ett omtag och att noggrant
studera möjligheterna att behålla Orsagården kompletterat med en mindre SÄBOenhet på området Ön.

Beslutsgång
Ordföranden meddelar att först kommer proposition på yrkanden om återremiss att
ställas. Om ärendet återremitteras kommer sedan proposition på motiveringarna att
ställas. Om kommunstyrelsen avgör ärendet idag kommer proposition på Susann
Lindblads och Magnus Bjurmans gemensamma yrkande att ställas. Kommunstyrelsen
godkänner denna propositionsordning.
Ordföranden ställer proposition på yrkanden om återremiss eller om ärendet ska
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det sistnämnda.

Omröstning
Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunstyrelsen godkänner följande
ordning: ja-röst för att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för att återremittera
ärendet. Omröstningen utfaller med 11 ja-röster och 2 nej-röster (se
omröstningsbilaga).
Ordföranden finner därmed att ärendet avgörs idag och att kommunstyrelsen föreslår
fullmäktige att bygga det särskilda boendet Slipstenen enligt uppdaterat
beslutsunderlag och att kommunstyrelsen får efter genomförd upphandling fatta beslut
om igångsättning.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Protokollsanteckning från Socialdemokraterna i ärende Byggnation av särskilt boende –
Slipstenen.

Efter att tagit del av de nya förutsättningarna och kalkylerna kan vi konstatera att de förutsättningar
som tidigare beslut baserats på innehållit stora brister i avseende byggnadens yta och verksamhetens
behov och därmed genererat en kraftigt felaktig totalkostnad. Vi ser därför att det är helt rätt att
beslutet att bygga det nya särskilda boendet prövas igen av kommunfullmäktige.
Vi inser att den kostnad som nu presenteras innebär utmaningar och kommer att innebära
prioriteringar i framtida investeringar och kommande kommunplaner. Ökad andel äldre i
befolkningen medför att vi tillsammans med många andra kommuner står inför stora utmaningar och
investeringar för att uppfylla det ökade behovet av äldreboendeplatser. Redan under den tid då vi
Socialdemokrater satt i majoritet i kommunen började arbetet med att utreda och förbättra
boendemiljön och arbetsmiljön på Lillåhem (bo bättre på äldredar).
Nuvarande majoritet har sedan 2015 politiskt styrt det arbete som ska föreslå lösningar och flera
omtag har tagits i processen som varit både lång och ändrat inriktning vid flera tillfällen. Med den
befolkningsutveckling vi har är det nödvändigt att vi nu kommer till skott och kommer igång med en
långsiktig lösning.
Det tidigare beslutet i Kommunfullmäktige tog sikte på en helhetslösning som ger möjlighet att vi
bygger moderna lokaler anpassade för den vård som ska bedrivas där med en god arbetsmiljö för
personalen. Helheten är något vi socialdemokrater är angelägna om där vi behöver säkerställa att vi
kan bära kostnaderna både drift och investeringsmässigt.

Vi ser även att många andra kommuner just nu gör liknande satsningar för att lösa de ökade
behoven. Från socialdemokraterna anser vi att nu liggande förslag tillgodoser en
långsiktighelhetslösning på nuvarande akuta och kommande behov.

Vi yrkar
Bifall till förslaget att föreslå kommunfullmäktige att bygga särskilt boende slipstenen enligt
uppdaterat beslutsunderlag.
Ändringsyrkande att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får efter
genomförd upphandling fatta beslut om igångsättning.

Socialdemokraterna i Orsa
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Protokollsanteckning till ärendet om byggnation av särskilt boende på Kommunstyrelsen den 1
februari 2021
När kommunfullmäktige i Orsa den 30 september 2019 beslutade om bygge av nytt äldreboende på
Storgärdet reserverade sig KD mot beslutet med motivering att beslutsunderlaget var bristfälligt och
att alternativa förslag till byggplats inte på allvar hade utretts.
Sedan dess har våra farhågor för placering på Storgärdet stärkts:
 Besvärliga markförhållanden, som kräver kostsamma åtgärder
 Buller- och andra miljöproblem på grund av närheten till E45
 2-våningsbygge med svårigheter för boende på andra våningen att ta sig ut
 Förlusten av sambandet med vårdcentralen och vårt nuvarande SÄBO på Orsagården.
Prislappen för bygget på Storgärdet har nu ökat från 200 till 305-345 miljoner kronor. Efter
uppjustering av byggnadsyta och byggkostnader har vårt SÄBO hux flux blivit upp till 73% dyrare.
Trots att ytan ökat 2000 m2 kommer ytan beräknad per brukare ändå vara mindre än i jämförda
SÄBO-byggen i andra kommuner. Däremot kommer priset beräknat per brukare att ligga i toppskiktet
bland jämförda kommuner. Vi betalar alltså mer för att få mindre! Alltför lite fokus har hittills varit på
att leva sig in i hur de äldre kommer att uppleva sina sista år på Slipstenen. Bara ett exempel: 36 av
de boende hänvisas för sin utevistelse till en gemensam inglasad balkong eller terrass, som ligger i
norrläge och som aldrig kommer att vara solbelyst.
Nu, nästan 1½ år senare, säger man att det krävs ett helt nytt omtag i ärendet! Men, det enda omtag
vi ser, är slutsatsen att det krävs ytterligare upp till 145 miljoner kronor för att föra projektet
i hamn. För övrigt får planeringen bara rulla på.Vad menas med omtag?
Med dessa ”felräkningspengar” hade vi kunnat köpa och renovera Orsagården och för övriga 200
miljoner bygga ett mer småskaligt marknära äldreboende på ängen mellan Lillån och kyrkogården,
samt renovering av Lillåhem till trygghetsboende.
Vi Kristdemokrater vill se ett verkligt omtag! Ta med det alternativa förslag som lagts fram där vi
behåller Orsagården, kompletterat med en mindre SÄBO-enhet på Ön och renoverar Lillåhem för
trygghetsboende. Allt i ett plan med god tillgänglighet. Studera den möjligheten innan vi går vidare
ned befintligt förslag. Felaktigt har det hävdats att detta alternativa förslag redan har prövats och
betraktats som ogenomförbart. Så är inte fallet. Man har endast prövat att lägga det stora samlade,
nu planerade förslaget på Ön. Med en gång-och cykelbro över Lillån, mer centralt belägen, skulle
dessutom kyrkogården och ett nytt SÄBO, knyta ihop samhället och förgylla miljön kring Lillån på ett
tilltalande sätt i samhällsbilden.
Vi kristdemokrater kommer inte att rösta för det nu presenterade förslaget. Alternativet måste först
mer noggrant studeras, innan det slutliga beslutet om placering kan tas. Vi anser att småskalighet,
hemmakänsla, omgivande miljö, lättillgänglig uteplats, närhet till vårdcentral och folktandvård är
viktiga faktorer att ta hänsyn till. Inget av detta tillgodoses med liggande projekteringsförslag.
Yrkande:
-Kommunstyrelsen beslutar,
att innan arbetet med befintlig placering på Storgärdet fortsätter, göra ett verkligt omtag och
noggrant studera möjligheterna att behålla Orsagården, kompletterat med en mindre SÄBO-enhet
på Ön.
Kristdemokraterna i Orsa
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dokument nr: OK KS 2020/00824-1, 022

Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Linda Björck-Jansson

Policy för systematiskt brandskyddsarbete
Sammanfattning av ärendet
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 2 kap. 2 § ska ägare och
nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla
utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka samt
i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller
begränsa skador till följd av en sådan.
För att uppfylla lagens krav samt skydda liv, hälsa och egendom föreslås att ett
systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas i alla Orsa kommuns verksamheter och
dess bolag. Det arbetet ska harmonisera med Räddningsverkets allmänna råd, SRVFS
2004:3 om systematiskt brandskyddsarbete.
Arbetssättet ska ske så likartat som möjligt för att säkerställa en rimlig
kommunstandard som är igenkännande för alla medarbetare. Genom att anta denna
policy har ett övergripande förhållningssätt till det systematiska brandskyddsarbetet
tagits.
Det nya förslaget ersätter tidigare policy antagen av kommunfullmäktige 2006. Policyn
och det systematiska brandskyddsarbetets olika delar är konkretiserade i riktlinjen för
systematiskt brandskyddsarbete (dnr OK KS 2020/00825).

Beslutsunderlag
Policy för systematiskt brandskyddsarbete.
Gällande policy antagen av kommunfullmäktige 2006.

Förslag till beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar policyn för systematiskt brandskyddsarbete.

Sändlista
Orsabostäder AB och Orsa lokaler AB
Norra Dalarnas vatten och avfall AB
Brandkåren Norra Dalarna

Marie Ehlin
Kommunchef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 01.02.2021

§ 12

OK KS 2020/00824-1

Policy för systematiskt brandskyddsarbete
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar policyn för systematiskt brandskyddsarbete.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 2 kap. 2 § ska ägare och
nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla
utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka samt
i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller
begränsa skador till följd av en sådan.
För att uppfylla lagens krav samt skydda liv, hälsa och egendom föreslås att ett
systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas i alla Orsa kommuns verksamheter och
dess bolag. Det arbetet ska harmonisera med Räddningsverkets allmänna råd, SRVFS
2004:3 om systematiskt brandskyddsarbete.
Arbetssättet ska ske så likartat som möjligt för att säkerställa en rimlig
kommunstandard som är igenkännande för alla medarbetare. Genom att anta denna
policy har ett övergripande förhållningssätt till det systematiska brandskyddsarbetet
tagits.
Det nya förslaget ersätter tidigare policy antagen av kommunfullmäktige 2006. Policyn
och det systematiska brandskyddsarbetets olika delar är konkretiserade i riktlinjen för
systematiskt brandskyddsarbete.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-01-12
Tjänsteutlåtande 2021-01-05
Policy för systematiskt brandskyddsarbete
Gällande policy från 2006

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar policyn för systematiskt brandskyddsarbete.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-01-17
Dokument nr: OK OMS 2021/00003-2, 702

Verksamhetsområde omsorg
Jesper Karlsson

Kommunstyrelsen

Efterskänkning av tillsynsavgifter för serveringstillstånd
Sammanfattning av ärendet
Spridningen av coronaviruset har fått många konsekvenser för många olika aktörer i
samhället. För den som serverar alkohol i sin verksamhet har det kommit ett flertal
tillfälliga regler som krögarna har behövt förhålla sig till. Tillsynen av
serveringstillstånd har under denna tid fortsatt som vanligt.
Orsa kommun har dock noggrant följt händelseutvecklingen kring coronaviruset och
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vilka konsekvenser det får för det
lokala näringslivet. Under pandemin har kommunen exempelvis beslutat om ett antal
åtgärder för att underlätta för den som är företagare i Orsa och drabbats hårt av
coronapandemin.
Fråga har uppkommit om det funnits möjlighet att utöka dessa stödåtgärder med att
efterskänka och/eller betala tillbaka tillsynsavgifterna för serveringstillstånd för åren
2020 och 2021. Från förvaltningens sida ser vi inga hinder mot ett sådant beslut. Det
möter inga lagliga hinder att besluta om en låg avgiftsnivå, eller t.o.m. helt sätta ned
den till 0 kronor – det är en väg som även andra kommuner valt i dessa ovanliga tider.
Sammanlagt brukar dessa avgifter inbringa cirka 125 000 kronor per år, och är alltså
ett sätt att finansiera själva tillsynen. Till syvende og sidst är dock avgifternas storlek
ett beslut som ligger helt hos politiken – det är fullt möjligt att besluta om en avgift på
0 kronor och exempelvis fördela medel för tillsynen från annat håll.
Om ett sådant beslut fattas kan kommunen betala tillbaka tillsynsavgifterna som
fakturerades under 2020 och efterskänka de avgifter som annars skulle faktureras
under 2021.
För att kunna genomföra ett sådant beslut föreslås utskottet föreslå kommunstyrelsen
att rekommendera kommunfullmäktige om en ändring av tillsynsavgifterna för
serveringstillstånd för åren 2020 och 2021 till en nivå om 0 kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde omsorg 2021-01-17, reviderad 2021-02-02

Förslag till beslut
Tillsynsavgifterna för serveringstillstånd justeras ned till 0 kronor för åren 2020 och
2021.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Jesper Karlsson
Omsorgschef

1(1)

nsavgifter för serveringstillstånd - OK OMS 2021/00003-2 Efterskänkning av tillsynsavgifter för serveringstillstånd : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2021-02-01 - Efterskänkning av tillsynsavgifter för serveringstillstånd

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 01.02.2021

§3

OK OMS 2021/00003-2

Efterskänkning av tillsynsavgifter för serveringstillstånd
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att tillsynsavgifterna för serveringstillstånd justeras ned
till 0 kronor för åren 2020 och 2021.
Kostnaden för tillsynen belastar KS övriga medel (ansvar 10000, verksamhet 13170)
under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt förslaget.

Sammanfattning av ärendet
Spridningen av coronaviruset har fått många konsekvenser för många olika aktörer i
samhället. För den som serverar alkohol i sin verksamhet har det kommit ett flertal
tillfälliga regler som krögarna har behövt förhålla sig till. Tillsynen av
serveringstillstånd har under denna tid fortsatt som vanligt.
Orsa kommun har dock noggrant följt händelseutvecklingen kring coronaviruset och
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vilka konsekvenser det får för det
lokala näringslivet. Under pandemin har kommunen exempelvis beslutat om ett antal
åtgärder för att underlätta för den som är företagare i Orsa och drabbats hårt av
coronapandemin.
Frågan har uppkommit om det funnits möjlighet att utöka dessa stödåtgärder med att
efterskänka och/eller betala tillbaka tillsynsavgifterna för serveringstillstånd för åren
2020 och 2021. Förvaltningen bedömer att det inte finns några lagliga hinder mot ett
sådant beslut. Sammanlagt brukar dessa avgifter inbringa cirka 125 000 kronor per år,
och är alltså ett sätt att finansiera själva tillsynen. Till syvende och sist är dock
avgifternas storlek ett beslut som ligger helt hos politiken – det är fullt möjligt att
besluta om en avgift på 0 kronor och exempelvis fördela medel för tillsynen från annat
håll.
Om ett sådant beslut fattas kan kommunen betala tillbaka tillsynsavgifterna för 2020
och efterskänka avgifterna för 2021 innan de annars skulle faktureras.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för omsorg 2021-01-20
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde omsorg 2021-01-17

Förslag till beslut
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att tillsynsavgifterna för serveringstillstånd justeras ned
till 0 kronor för åren 2020 och 2021.

Yrkanden
Gunilla Frelin (M) yrkar bifall till förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 01.02.2021

Ordföranden Mikael Thalin (C) framför ett tilläggsyrkande att kostnaden för tillsynen
belastar KS övriga medel (ansvar 10000, verksamhet 13170) under förutsättning att
fullmäktige beslutar enligt förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på utskottets förslag och därefter på sitt eget
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller båda.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-12-28
Dokument nr: OK KS 2020/00890-3, 356

Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Marie Ehlin

Tillägg till bygglovs-, kart- och mättaxan (PBL-taxan)
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog i maj 2020 en reviderad bygglovs-, kart- och mättaxa (PBLtaxa). Sedan dess har Skatteverket uppdaterat reglerna för mervärdesskatt på
nybyggnadskartor och därför behövs ett tillägg till taxan.
Skatteverket menar att det inte är att betrakta som myndighetsutövning när
kommunen tillhandahåller nybyggnadskartor som inte behövs för bygglovsprövningen
eller som saknar samband med en sådan prövning och moms ska därför tas ut för
sådana tillhandahållanden. Förändringen i taxan består av ett tillägg i inledningen på
sidan 16; ”För nybyggnadskartor som tillhandahålls utanför samband med
bygglovsprövning tillkommer 25 % moms.”.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, byggnadsnämnden, 2020-12-07
Reviderad bygglovs-, kart- och mättaxa (PBL-taxa)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar tillägget till bygglovs-, kart- och mättaxan (PBL-taxan)
enligt byggnadsnämndens förslag.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Stadsbyggnadsförvaltningen

Marie Ehlin
Kommunchef
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Inledning
En väl fungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna ska kunna få täckning för
sina kostnader för den verksamhet i enlighet med plan-och bygglagen (PBL) som kan finansieras
via avgifter. Denna taxa bygger på Sveriges kommuner och regioners (SKR) förslag på taxa för
åtgärder som handläggs enligt plan-och bygglagen 2010:900. Förändringar i lagen som trädde i
kraft 2019 innebär ett förändrat arbetssätt och nya begrepp och för att täcka kostnader för dessa
nya och förändrade uppgifter behövs en uppdaterad taxa.

Kommunfullmäktiges beslut om taxa
Av 12 kap 10 § PBL framgår att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa
fastställd av kommunfullmäktige och ett beslut om ändring av taxor kan inte delegeras till
nämnden. Taxan gäller från och med det datum då protokollet med kommunfullmäktiges beslut
om taxa har justerats, om inte senare tidpunkt angivits.

Avgiftsbestämning
Avgiften för ärende beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning. Finner
byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av
avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Om en
åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig
avgift grundad på tidsersättning.
Byggnadsnämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av tjänsteman vid
nämnden enligt särskild delegationsordning.

Betalning av avgift
Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte avgift vid
den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från
förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i förskott.

Avräkning
Om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte
vidtagits. Ovanstående gäller startbesked under förutsättning att kontrollplan följts och projektet
inte fullföljts inom föreskriven tid.
Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas.
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott betald
avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas.
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betalningen
ska ske. Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen.

Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall
Beslut om påförande av avgift i enskilda fall kan överklagas enligt 13 kap. 3 § plan- och bygglagen
hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till byggnadsnämnden inom tre
veckor från den dag han fick del av beslutet.
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Beräkning av avgifter enligt taxan
Denna taxa gäller för bygglov-, kart- och mätverksamheten inom Stadsbyggnadsförvaltningen
Mora Orsa. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), eller kommunallagen
(1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den
aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat
anges. Taxan består av bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor.
Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande
prisbasbelopp (mPBB) enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring samt ärendeberoende
faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive
ärendetyp kräver. Därutöver justeringsfaktor N vars syfte är att anpassa avgiftsnivån till
förhållanden inom kommunen.
I denna taxa är justeringsfaktorn N satt till 1,0.

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter
HF
KOM
KF
mPBB
MF
N
NKF
OF
UF

Handläggningsfaktor
Faktor för kommunicering
Kartfaktor
”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp1
Mätningsfaktor
Justeringsfaktor
Nybyggnadskartefaktor
Objektfaktor
Utstakningsfaktor

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N.
Avgift för bygglov/startbesked: beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA).
Mätningsavgift: beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA.
Kartavgift: beräknas efter markarean.
Nybyggnad: Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en
ny plats.
Tillbyggnad: Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.
Ombyggnad: Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och
avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.
Ändring: En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion,
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.
Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk Standard SS 21054:2009
utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade
ritningar medger.
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall beräkningsregler och
definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas.

1 PBB

för 2020 = 47 300 kr enligt SCB. mPBB är således lika med 47,3
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Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa. Vid tidsersättning tas
kostnad för administration ut med minst en timme.
Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 07.12.2020

§ 99

OK BN 2020/00105-5

Bygglov-, kart och mättaxa 2021
Beslut
Byggnadsnämnden antar upprättat tillägg till Bygglov, kart-och mättaxa 2021

Sammanfattning av ärendet
Då Skatteverket uppdaterat reglerna för mervärdesskatt (moms) på nybyggnadskartor
behöver ett tillägg göras till den Bygglov, kart-och mättaxa 2021 som antogs av
Kommunfullmäktige 2020-05-25. Skatteverket menar att det inte är att betrakta som
myndighetsutövning när kommunen tillhandahåller nybyggnadskartor som inte behövs
för bygglovsprövningen eller som saknar samband med en bygglovsprövning och moms
ska därför tas ut för sådana tillhandahållanden.
Tillägget i taxan består av ett tillägg i inledningen på sidan 16; ”För nybyggnadskartor
som tillhandahålls utanför samband med bygglovsprövning tillkommer 25 % moms.”

Beslutsunderlag
Bygglov, kart-och mättaxa 2021, reviderad

Förslag till beslut
Byggnadsnämnden antar upprättat tillägg till Bygglov, kart-och mättaxa 2021

Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

24
(29)

18 Tillägg till bygglov-, kart- och mättaxa

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 01.02.2021

§ 14

OK KS 2020/00890-3

Tillägg till bygglov-, kart- och mättaxa (PBL-taxa)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar tillägget till bygglovs-, kart- och mättaxan (PBL-taxan)
enligt byggnadsnämndens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog i maj 2020 en reviderad bygglovs-, kart- och mättaxa (PBLtaxa). Sedan dess har Skatteverket uppdaterat reglerna för mervärdesskatt på
nybyggnadskartor och därför behövs ett tillägg till taxan.
Skatteverket menar att det inte är att betrakta som myndighetsutövning när
kommunen tillhandahåller nybyggnadskartor som inte behövs för bygglovsprövningen
eller som saknar samband med en sådan prövning och moms ska därför tas ut för
sådana tillhandahållanden. Förändringen i taxan består av ett tillägg i inledningen på
sidan 16; ”För nybyggnadskartor som tillhandahålls utanför samband med
bygglovsprövning tillkommer 25 % moms.”.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-01-12
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2020-12-28
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2020-12-07
Reviderad bygglovs-, kart- och mättaxa (PBL-taxa)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar tillägget till bygglovs-, kart- och mättaxan (PBL-taxan)
enligt byggnadsnämndens förslag.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

19
(25)

19 Tilläggsavtal International Baccalaureate, IB-programmet - OK KS 2020/00882-2 Tilläggsavtal International Baccalaureate, IB-programmet : Tilläggsavtal International Baccalaureate, IB-programmet

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-12-21
Dokument nr: OK KS 2020/00882-2, 612

Marie Ehlin

Kommunstyrelsen

Tilläggsavtal till gymnasienämnden avseende International
Baccalaureate, IB-programmet
Sammanfattning av ärendet
Gymnasienämnden startade upp en ansökan för att bli auktoriserad International
Baccalaureate School (IB) med Diploma Programme 2017. Mora Gymnasium blev
auktoriserade för att få starta ett Diploma Programme via IB med start läsåret 20/21.
Programmet startade inte höstterminen 2020 på grund av för lågt antal sökande.
Gymnasienämnden beslutade 2020-11-18 § 57 att:
-

IB-programmet ska starta höstterminen 2021, förutsatt att Mora kommun bär de kostnadsökningar det
kan medföra.
Orsa och Älvdalens kommuner får betala IKE efter Mora gymnasiums IKE-prislista.
Avtal skrivs mellan de samverkande kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen där reglering av uppkomna
merkostnader med anledning av IB programmets start ht 21 regleras och tydliggörs i samverkansavtal
mellan de samverkande kommunerna.

Förslag till avtal har tagits fram. Avtalet reglerar enbart kostnaderna för IBprogrammet. Eventuella merkostnader på andra program med anledning av att det blir
färre elever på dessa regleras inte.
Förslag till avtalet innebär förenklat att Orsa och Älvdalens kommuner betalar
interkommunal ersättning (IKE) för de elever som går på IB beräknat på att det går 24
elever på programmet. Mora kommun bär merkostnaderna om det blir färre än 24
elever antagna.

Beslutsunderlag
Tilläggsavtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner avseende International
Baccalaureate IB-programmet
Protokollsutdrag gymnasienämnden 2020-11-18 § 57

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen att:
Kommunfullmäktige antar Tilläggsavtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner
avseende International Baccalaureate IB-programmet under förutsättning att Mora
och Älvdalens kommuner tar beslut om detsamma.

Sändlista
Gymnasienämnden Mora, Orsa och Älvdalen

Marie Ehlin
Kommunchef

1(1)

19 Tilläggsavtal International Baccalaureate, IB-programmet - OK KS 2020/00882-2 Tilläggsavtal International Baccalaureate, IB-programmet : Protokollsutdrag gymnasienämnden 2020-11-18 § 57 - International Baccalaureate, IB-programmet

19 Tilläggsavtal International Baccalaureate, IB-programmet - OK KS 2020/00882-2 Tilläggsavtal International Baccalaureate, IB-programmet : Protokollsutdrag gymnasienämnden 2020-11-18 § 57 - International Baccalaureate, IB-programmet

19 Tilläggsavtal International Baccalaureate, IB-programmet - OK KS 2020/00882-2 Tilläggsavtal International Baccalaureate, IB-programmet : Protokollsutdrag gymnasienämnden 2020-11-18 § 57 - International Baccalaureate, IB-programmet

läggsavtal International Baccalaureate, IB-programmet - OK KS 2020/00882-2 Tilläggsavtal International Baccalaureate, IB-programmet : Tilläggsavtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner avseende International Baccalaureate, IB-programmet

al Baccalaureate, IB-programmet - OK KS 2020/00882-2 Tilläggsavtal International Baccalaureate, IB-programmet : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2021-02-01 - Tilläggsavtal International Baccalaureate, IB-programmet

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 01.02.2021

§ 15

OK KS 2020/00882-2

Tilläggsavtal International Baccalaureate, IB-programmet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar Tilläggsavtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner
avseende International Baccalaureate IB-programmet under förutsättning att Mora
och Älvdalens kommuner tar beslut om detsamma.

Sammanfattning av ärendet
Gymnasienämnden startade upp en ansökan för att bli auktoriserad International
Baccalaureate School (IB) med Diploma Programme 2017. Mora Gymnasium blev
auktoriserade för att få starta ett Diploma Programme via IB med start läsåret 20/21.
Programmet startade inte höstterminen 2020 på grund av för lågt antal sökande.
Gymnasienämnden beslutade den 18 november 2020 (§ 57) att:
-

IB-programmet ska starta höstterminen 2021, förutsatt att Mora kommun bär de
kostnadsökningar det kan medföra.
Orsa och Älvdalens kommuner får betala IKE efter Mora gymnasiums IKE-prislista.
Avtal skrivs mellan de samverkande kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen där reglering av
uppkomna merkostnader med anledning av IB-programmets start höstterminen 2021
regleras och tydliggörs i samverkansavtal mellan de samverkande kommunerna.

Förslag till avtal har tagits fram. Avtalet reglerar enbart kostnaderna för IBprogrammet. Eventuella merkostnader på andra program med anledning av att det blir
färre elever på dessa regleras inte.
Förslag till avtalet innebär förenklat att Orsa och Älvdalens kommuner betalar
interkommunal ersättning (IKE) för de elever som går på IB beräknat på att det går 24
elever på programmet. Mora kommun bär merkostnaderna om det blir färre än 24
elever antagna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef 2020-12-21
Tilläggsavtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner avseende International
Baccalaureate, IB-programmet
Protokollsutdrag gymnasienämnden 2020-11-18 § 57

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen att:
Kommunfullmäktige antar Tilläggsavtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner
avseende International Baccalaureate IB-programmet under förutsättning att Mora
och Älvdalens kommuner tar beslut om detsamma.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

20
(25)
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-12-03
Dokument nr: OK LÄR 2020/00198-1, 640

Verksamhetsområde lärande
Mattias Scandola

Kommunstyrelsen

Revidering av tillämpningsföreskrifter – Regler och taxor för
förskola och fritidshem
Sammanfattning av ärendet
Orsa kommun har tillämpningsföreskrifter för barnomsorg och fritidshem som
beslutades av kommunstyrelsen 2005 och som sedan dess reviderats ett flertal gånger,
senast 2019 (OK LÄR 2019/00014). Tillämpningsföreskrifterna görs nu om till ett
beslut rörande regler och taxor för förskola och fritidshem. Vissa saker har förändrats
och andra har förtydligats, vilket är ett nödvändigt steg för att kunna digitalisera
barnomsorgs- och fritidshemshanteringen. Bifogat finns sammanfattat de större
förändringarna i de nya reglerna kontra de gamla tillämpningsföreskrifterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Mattias Scandola, 2020-12-03
Sammanfattning av de större förändringarna i reglerna för förskola och fritids 202012-03
Utkast till Regler och taxor för förskola och fritids

Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår:
Kommunstyrelsen godkänner Regler och taxor för förskola och fritidshem och att dessa
börjar gälla 1 mars 2021. Genom detta upphävs tidigare beslut, OK LÄR 2019/00014.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Mattias Scandola
Verksamhetschef lärande

1(1)
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Förändringar i Tillämpningsföreskrifterna för barnomsorgen
•

Bytt namn på dokumentet.
Från Tillämpningsföreskrifter till barnomsorgstaxan
Till Regler och taxor för förskola och fritids
Korrekt namn enligt dokumenthanteringsplan.

•

Förenklat och förtydligat texterna i hela dokumentet.

•

Bytt ut ordet Inskolning mot Introduktion, som nu används i förskola och fritids.

•

Förändrat regler för barnkön, se sida 5 i nuvarande och sida 5 i nya utkastet.

•

•

o

Förtydligat hur det går till att ansöka till förskola. Vad betyder orden
ansökningsdatum, önskat placeringsdatum och ködatum.

o

Förtydligat hur det går till om man ansöker tidigare än 4 månader innan önskad
start.

o

Förändrat reglerna för hur barnkön sorteras. Synpunkter har kommit från många
vårdnadshavare på våra köregler, de tycker de är otydliga och orättvisa. Vi tycker
också de är otydliga, till exempel är det ingen rangordning på förturerna.
Förturerna kommer dessutom sist i ordningen, så de är inga förturer.
Vi har kartlagt hur många andra kommuners köregler sett ut, de flesta ser ut som
vårt nya förslag. Vi ser många fördelar med att sortera vår barnkö på det viset,
både för oss och för vårdnadshavaren. En mer tydlig, korrekt, rättvis sortering där
vi ser till barnets behov.

o

Vi har lagt till texten om vad geografiskt område innebär för oss i Orsa, det nämns
i skollagen.

Förändrat regler för hur vi gör när vi erbjuder plats på förskola, se sida 5 i nuvarande och
sida 6 i nya utkastet.
o

Förtydligat informationen om hur det går till.

o

Förändrat reglerna för vad som händer när man lämnar svar på platserbjudande.
Dessa regler har varit otydliga för både oss och vårdnadshavaren. Även dessa
regler har vi kartlagt från andra kommuner.

o

Vi har förenklat för vårdnadshavaren att ansöka om omplacering när de inte får
plats på önskad förskola. Det innebär också en förenklad hantering för
administrationen.

Vi har förtydligat vad det innebär att vara platsinnehavare. Detta nämns bara kort i en
mening i nuvarande och förklaras nu i ett eget avsnitt i nya utkastet.

dering av tillämpningsföreskrifter - Regler och taxor för förskola och fritidshem - OK LÄR 2020/00198-1 Revidering av tillämpningsföreskrifter - Regler och taxor för förskola och fritidshem : Förändringar i Tillämpningsföreskrifterna för barnomsorgen

•

Vi har skrivit om informationen om vistelsetider för särskild placering, vi har upptäckt att
vi skrivit otydligt och felaktigt i nuvarande.

•

Vi har tagit bort dessa texter från nuvarande, de stämmer inte längre.

•

Vi har lagt till denna text i nya utkastet.

•

Vi har även lagt till denna text i nya utkastet. Det förtydligar att KF beslutat att vi årligen
följer Skolverkets höjning av maxtaxan och inte behöver lyfta detta dokument till KF
årligen för att justera den redan beslutade avgiften.

•

Vi har lagt till tydligare information om hur det går till när en vårdnadshavare inte betalar
sin faktura för barnomsorgen och vi följer vår rutin för kravhantering.

-1 Revidering av tillämpningsföreskrifter - Regler och taxor för förskola och fritidshem : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2021-02-01 - Revidering av tillämpningsföreskrifter - Regler och taxor för förskola och fritidshem

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 01.02.2021

§5

OK LÄR 2020/00198-1

Revidering av tillämpningsföreskrifter - Regler och taxor för
förskola och fritidshem
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner Regler och taxor för förskola och fritidshem och att
dessa börjar gälla den 1 mars 2021. Genom detta upphävs tidigare beslut (dnr OK LÄR
2019/00014).

Sammanfattning av ärendet
Orsa kommun har tillämpningsföreskrifter för barnomsorg och fritidshem som
beslutades av kommunstyrelsen 2005 och som sedan dess har reviderats ett flertal
gånger, senast 2019 (dnr OK LÄR 2019/00014). Tillämpningsföreskrifterna görs nu om
till ett beslut rörande regler och taxor för förskola och fritidshem. Vissa saker har
förändrats och andra har förtydligats, vilket är ett nödvändigt steg för att kunna
digitalisera barnomsorgs- och fritidshemshanteringen. Exempel på förtydligande är
bland annat beskrivning av platsinnehavare, det vill säga att båda vårdnadshavare är
platsinnehavare när barnet har fått en plats i förskolan eller på fritidshem. Ytterligare
exempel är att kommunen har rätt att omplacera barn om en förskola måste stänga ner
eller flytta sin verksamhet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för lärande 2020-12-10
Tjänsteskrivelse verksamhetsområde lärande 2020-12-03
Sammanfattning av de större förändringarna i reglerna för förskola och
fritids 2020-12-03
Utkast till Regler och taxor för förskola och fritids

Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner Regler och taxor för förskola och fritidshem och att
dessa börjar gälla den 1 mars 2021. Genom detta upphävs tidigare beslut (dnr OK LÄR
2019/00014).

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

8 (25)

21 Medborgarförslag om inventering av ödehus - OK KS 2020/00299-2 Medborgarförslag om inventering av ödehus : Svar på medborgarförslag om ödehus

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-09-15
Dokument nr: OK KS 2020/0069

Utredning och utveckling
Janne Bäckman

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag inventering av ödeshus
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om inventering av ödehus. Efter att ha tittat på hur
andra kommuner handlagt liknande frågor föreslås att en inventering görs inom ramen
för ordinarie bostadsförsörjningsplanering.
Inläsning av rapporter och informationsmaterial från liknande projekt i Östersund,
Östhammar, Falkenberg, Skellefteå, Storuman, Örebro, Örnsköldsvik, Kalmar
Intervjuer med ansvariga i Värnamo, Östhammar och Älvdalen.

Beslutsunderlag
Utredning och förslag till beslut med anledning av medborgarförslag Inventering av
ödehus.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Att en inventering av tomma hus i Orsa kommun görs inom ramen för arbetet med
bostadsförsörjningsplanen, med beaktande av synpunkterna i bilagan.
Att medborgarförslaget därmed är besvarat och beaktat.

Sändlista
Therese Eriksson
Birgitta Bogren, Samhälle
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Janne Bäckman
Utredare

1(1)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 23.11.2020

§ 142

OK KS 2020/00299-1

Svar på medborgarförslag om inventering av ödehus
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att en inventering av tomma hus i Orsa kommun görs
inom ramen för arbetet med bostadsförsörjningsplanen, med beaktande av
synpunkterna i bilagan, och betraktar därmed medborgarförslaget som bifallet.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om inventering av ödehus med syfte att få ut dessa
på marknaden och på så sätt möta efterfrågan på fastigheter.
I utredningen från verksamheten så har en omvärldsbevakning gjorts på hur andra
kommuner handlagt liknande frågor. Slutsatsen är att de kommuner som genomfört
liknande inventeringar inom ordinarie arbete tycks ha nått samma resultat, och i vissa
fall bättre resultat, än de som startat stora omfattande projekt med väl tilltagna
budgetar. Därför föreslår verksamheten att en inventering görs inom ramen för
ordinarie bostadsförsörjningsplanering.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2020-11-10.
Tjänsteutlåtande med tillhörande utredning, verksamhetsområde service och
utveckling, 2020-09-15.
Medborgarförslag, 2020-03-23.

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att en inventering av tomma hus i Orsa kommun görs
inom ramen för arbetet med bostadsförsörjningsplanen, med beaktande av
synpunkterna i bilagan, och betraktar därmed medborgarförslaget som bifallet.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde
Tid: 2021-02-15 kl. 18:00 – OBS! Ledamöter ska ansluta till mötet via Teams 30 min innan

för att säkra anslutningen.
Plats: Via Teams alt. Kommunsalen, kommunhuset

Öppnande, närvaro, justering
Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och
frågor
1.

Mottagande av frågor, interpellationer, motioner och medborgarförslag

Informationsärenden
1.

Information från revisorerna

Beslutsärenden
1.

Svar på medborgarförslag om mat i hemtjänsten
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lämnar medborgarförslaget utan bifall.
Förvaltningen gör en utvärdering av vilka konsekvenser beslutet om att
upphöra med matdistribution har fått, speciellt för hemtjänsttagare som bor
utanför centrala Orsa.

2.

Förfrågan om sparpoäng i JAK medlemsbank
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överföra samtliga av Orsa kommuns
sparpoäng till Stiftelsen Skattungeskolan för att minska eftersparandet även
på de lån som redan upptagits.

3.

Policy för kravhantering
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderad policy för kravhantering.

4.

Näringslivsstrategi 2021 – 2022 (Birgitta Bogren, Klaus Csucs)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar näringslivsstrategin 2021 - 2022.

5.

Svar på motion angående strategiska turismfrågor och samarbetet
med Visit Dalarna (Birgitta Bogren, Klaus Csucs)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

6.

Policy för föreningsbidrag 2021 – 2023 (Barbro Fischerström)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar det nya förslaget till policy för föreningsbidrag
2021- 2023.

7.

Svar på motion om röjsågsprojekt (Barbro Fischerström)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Kallelse OK Kommunfullmäktige 2021-02-15 - OK KS 2021/00012-2 Kallelse OK Kommunfullmäktige 2021-02-15 : Kallelse OK Kommunfullmäktige 2021-02-15

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
2021-02-04
Dokument nr: OK KS 2021/00012-2

8.

Svar på motion om förbindelse mellan andra sidan Lillån och
centrum (Birgitta Bogren)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

9.

Nya pensionsbestämmelser för förtroendevalda
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga från och med
2021-01-01.

10.

Policy för kommunikation
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Policy för kommunikation vilken
därmed ersätter Informationspolicy för Orsa kommun.

11.

Byggnation av särskilt boende (Marie Ehlin, Jesper Karlsson, Johan
Hult, Roland Fållby)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bygga särskilt boende Slipstenen enligt
uppdaterat beslutsunderlag och kommunstyrelsen får efter genomförd
upphandling fatta beslut om igångsättning.

12.

Policy för systematiskt brandskyddsarbete
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar policyn för systematiskt brandskyddsarbete.

13.

Efterskänkning av tillsynsavgifter för serveringstillstånd
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillsynsavgifterna för serveringstillstånd
justeras ned till 0 kronor för åren 2020 och 2021.

14.

Tillägg till bygglov-, kart- och mättaxa (PBL-taxa)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar tillägget till bygglovs-, kart- och mättaxan (PBLtaxan) enligt byggnadsnämndens förslag.

15.

Tilläggsavtal International Baccalaureate, IB-programmet
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Tilläggsavtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens
kommuner avseende International Baccalaureate IB-programmet under
förutsättning att Mora och Älvdalens kommuner tar beslut om detsamma.

16.

Revidering av tillämpningsföreskrifter - Regler och taxor för
förskola och fritidshem
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Regler och taxor för förskola och fritidshem
och att dessa börjar gälla 1 mars 2021. Genom detta upphävs tidigare beslut,
OK LÄR 2019/00014.

17.

Svar på medborgarförslag om inventering av ödehus
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att en inventering av tomma hus i Orsa
kommun görs inom ramen för arbetet med bostadsförsörjningsplanen, med
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beaktande av synpunkterna i bilagan, och betraktar därmed
medborgarförslaget som bifallet.

Besvarande av interpellationer och frågor
1.

Mottagande och besvarande av frågor och interpellationer

Delgivningar
1. Beslut om efterträdarval kommunfullmäktige (C)
2. Svar på revisorernas uppföljande granskning av gemensamma gymnasienämnden
3. Revisorernas granskning av delårsbokslutet 2020, Brandkåren Norra Dalarna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Övrig information
Skriftliga yrkanden
Längre yrkanden får gärna mejlas till ordföranden eller sekreteraren.

Delta i mötet på distans, även möjlighet att delta på plats
För att minska smittspridningen så genomförs sammanträdet digitalt i så stor
utsträckning som möjligt. Om du som ledamot t ex har en instabil internetuppkoppling
så finns det möjlighet att sitta enskilt i ett rum i kommunhuset. Kontakta i så fall
Camilla Staberg, camilla.staberg@orsa.se, i god tid innan mötet!

Utskick av handlingar sker digitalt från 2021
Från och med 2021 kommer handlingar till kommunfullmäktige att skickas digitalt via
appen e-meetings. Ledamot eller ersättare i Orsa kommunfullmäktige får låna en Ipad
för att kunna läsa handlingarna till sammanträdet. Information till
kommunfullmäktige och inbjudan till utbildning har skickats tidigare. OBS! Detta möte
blir det sista med pappershandlingar.

Webbsändning av fullmäktiges sammanträden
Fullmäktiges sammanträden webbsänds så att du kan titta på sammanträdet under
tiden som det pågår eller i efterhand. Webbsändningarna hittar du på Orsa kommuns
webbplats, www.orsa.se. Du kan även lyssna på sammanträdet genom Orsa Närradio.

Anne-Marie Fröjdh
Ordförande

Marie Ehlin
Kommunchef
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Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Åsgatan 38, 791 84
FALUN inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Inger Haag

Helle Bryn-Jensen
Kopia till
Kommun
Ny ersättare
Parti
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§ 74

MK GGN 2020/00074-5

Uppföljande granskning avseende gemensam
gymnasienämnd - Svar
Beslut
Gymnasienämnden antar upprättat förslag till svar gällande uppföljande granskning av
gemensam gymnasienämnd.

Sammanfattning av ärendet
I november 2015 genomförde revisorerna en granskning av gymnasienämndens
styrning och ledning av gymnasieskolan i vilken bedömningen gjordes att den
gemensamma gymnasienämndens styrning, ledning och uppföljning av
gymnasieskolan inte fullt ut var ändamålsenlig. Revisorerna har med anledning av
detta och i relation till väsentlighet och risk beslutat att genomföra en uppföljande
granskning av den gemensamma gymnasienämndens styrning och ledning av
gymnasieskolan.
Efter genomförd granskning bedömer vi att gymnasienämnden i allt väsentligt har
vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identifierade brister.
Det kvarstår vissa utvecklingsområden avseende planeringsprocessen av utbud,
exempelvis vad gäller lärlingsutbildningen. Nämnden har inte konkretiserat vad det
innebär att lärlingsutbildningen ska förstärkas och har inte genomfört någon
uppföljning av lärlingsutbildningen. Under granskningen framkommer också att
resursfördelningen till verksamheten inte tar hänsyn till elevernas olika förutsättningar
och behov.
Efter genomförd granskning rekommenderar vi den gemensamma gymnasienämnden
att:
Säkerställa att resursfördelningen till verksamheten tar hänsyn till elevernas olika
förutsättningar och behov.
Utvärdera lärlingsutbildningen i enlighet med nämndens beslut 2016-02-03.

Beslutsunderlag
Missiv Uppföljande granskning av gemensam gymnasienämnd daterad 2020-09-22
Revisionsrapport Uppföljande granskning av gemensam gymnasienämnd, augusti
2020.
Svar gällande att säkerställ att resursfördelningen till verksamheten tar hänsyn till
elevernas olika förutsättningar och behov, daterad 2020-12-07

Utvärdering av lärlingsutbildningen i enlighet med nämndens beslut 2016-02-03,
daterad 2020-12-07

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Gymnasienämnden antar upprättat förslag till svar gällande uppföljande granskning av
gemensam gymnasienämnd.

Yrkande
Anders Rosell (S) yrkar bifall till förslaget.

Sändlista
Revisorer
Kommunstyrelserna och kommunfullmäktige i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Säkerställ att resursfördelningen till verksamheten tar hänsyn
till elevernas olika förutsättningar och behov.
I samband med att samverkansavtalet reviderades 2016-01-01 förändrades fördelningen av
övriga kostnader samt intäkter i form av interkommunala ersättningar från andra
kommuner. Numera sker fördelningen utifrån fördelningsnyckeln procentuell andel elever
på̊ nationella program, introduktionsprogram respektive gymnasiesärskola. Den nya
fördelningen återspeglar vilka gymnasieprogram som respektive kommuns elever väljer
(yrkesprogram som generellt sett är dyrare än studieförberedande program samt om
eleverna väljer program som erbjuds av Mora gymnasium eller annan huvudman), samt
vilken verksamhet som respektive kommuns elever tillhör (gymnasieutbildning,
vuxenutbildning, särskola) och därmed ska betala för. Denna förändring har gjort
fördelningen mer rättvis mellan kommunerna.
Revideringen av samverkansavtalet som genomfördes 2016-01-01 är en form av
resursfördelningsmodell utifrån att kommunerna betalar för vilket program som eleven
väljer.
Mora kommun genomför en revidering av sin resursfördelningsmodell som planeras vara
klar till 2022, denna kommer dock inte ta hänsyn till socio-ekonomiska förhållanden. Att
fördela resurser utifrån socio-ekonomiska förhållanden på gymnasiet är svårt då eleverna
kommer från olika kommuner i vårt samverkansavtal. Eleverna kommer även från
kommuner utanför vårt samverkansavtal och väljer olika program när de kommer till
gymnasiet.
Enligt skollagen 2010:800 Kap 2 §8b ska kommuner fördela resurser till utbildning inom
skolväsendet efter elevernas olika förutsättningar och behov. Kommunerna betalar för de
elever som ännu inte nått gymnasiebehörighet på de individuella programmen, vilket kan
ses som en första resursfördelning utifrån elevers olika förutsättningar och behov.
Elevhälsans resurser på förvaltningen fördelas utifrån elevers behov och förutsättningar
vilket även detta kan ses som en del i den interna resursfördelningen som genomförs.
Huvudmannen kommer för att ytterligare säkerställa resursfördelningen till verksamheten
att införa ytterligare två dialogmöten med rektorerna. I dagsläget får huvudmannen
information två gånger per läsår om hur det går för eleverna. Huvudmannen kommer att
förstärka detta arbete genom att lägga till ett dialogmöte per termin som sker efter
mitterminsavstämningen i oktober samt april under aktuellt läsår. Genom att utvärdera
vilka orsaker som kan finnas till skillnader i förutsättningar och resultat, kan huvudmannen
fatta välgrundade beslut om stödjande åtgärder. Faktorer som har betydelse för elevernas
resultat är lärarnas kompetens, elevers möjligheter till stöd, undervisningstid samt
tryggheten i skolmiljön. Resursbehovet utvärderas tillsammans med andra möjliga
stödåtgärder från huvudmannen såsom exempelvis personell förstärkning eller
fortbildning.
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Syftet med dessa möten är att under läsåret följa upp och utvärdera vilka orsaker som kan
finnas till skillnader i förutsättningar och resultat och utifrån det fatta beslut om att det
eventuellt finns ytterligare resursbehov utifrån elevernas olika förutsättningar och behov.

Lena Rowa
Gymnasiechef
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2018/2019
BAHUS0L
FTLAS01
INPRK0L
HTHOT0L
HTTUR0L
RLBAG0L
RLKOK0L
Summa per åk
Totalt antal lärlingar 2018/2019

2019/2020
BAHUS0L
FTLAS01
INPRK0L
HTHOT0L1
HTTUR0L
RLBAG0L
RLKOK0L1
Summa per åk
Totalt antal lärlingar 2019/2020

2020/2021 tom 201130
BAHUS0L
FTLAS01
INPRK0L
HTHOT0L
HTTUR0L
RLBAG0L
Summa per åk
Totalt antal lärlingar 2020/2021

Åk 1 Åk 2
5
2
1

3

1
1
2
9

Åk 3

Summa per program

11
1

16
1
2
2
2
3
2

1
1
2
16

28

Åk 1 Åk 2

2
1
1

4

5
1
2
1

9

Åk 3

Summa per program

1
1

6
2
4
3
2
1
1

1
1
1
1
6

19

Åk 1 Åk 2
3
5
1
2
8

3
1
1
1
9

Åk 3

Summa per program

16
1
2
1

19
1
10
3
3
1

20
37

Antalet elever varierar från läsår till läsår men även under läsåren. Det program som står för
variationen är BA. Exkluderas Ba ligger antalet relativt jämt på ca 10 elever/årskurs för att under
20/21 nästan dubblerats. Den stora ökningen står Industriprogrammet för med en ökning från 4
till 10 elever.
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Industritekniska programmet



Industriprogrammet är under uppbyggnad, det är 3:e året i år. Inga elever har ännu
gått ut gymnasiet.
De 2 elever som nu går i åk 3 har fått anställning i de företag de har sin APL via GLA,
gymnasial lärlingsanställning och har blivit erbjudna fortsatt anställning efter
examen.

Bygg och anläggning



De elever som går som lärling går i stort sett uteslutande rakt ut i anställning.
Lärlingsutbildningen ger oss möjlighet att utbilda elever i sk specialyrken inom
byggnads, t ex anläggningsdykare, plåtslagare, mattläggare etc., vilket är viktigt även
för branschen.

Restaurang och livsmedel/Hotell och turism



Eleverna får jobb direkt.
Lärlingsutbildningen ger oss möjlighet att utbilda elever i yrken som är viktigt även
för branschen.

Fordon och transport


Lärlingsutbildningen ger oss möjlighet att utbilda elever i tunga maskiner, vilket är
viktigt även för branschen.

Fullföljd utbildning:



Svårt att ge en exakt siffra. Elever byter ibland mellan studiekoderna lärling ordinarie undervisning.
Industrilärling är endast inne på 3:e året. Där kommer en av två elever inte få en
fullständig examen men är erbjuden jobb.

Generellt







De elever som går som lärling går i stort sett uteslutande rakt ut i anställning.
Samverkan mellan skola och yrkesliv har utvecklats.
Väggarna ut mot arbetslivet blir mindre tydliga, även för elever som inte går en
lärlingsutbildning men som ser vilka möjligheter som finns
Nätverken som byggs upp är mycket positivt.
Skola och arbetsliv möts på ett naturligt sätt, man ser vad det finns för möjligheter
och att byråkratin inte ska vara ett hinder.
Många elever får inte fullständig gymnasieexamen men de får jobb.
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Om vi inte hade erbjudit lärlingsutbildningar: (uppskattat utifrån
20/21 års elever)




Ett antal elever hade gått de ordinarie utbildningarna. Ca 20 stycken
Ett fåtal hade inte gått i skolan. Ca 2-3 stycken
Ett par hade fortsatt gått på IM. 2 stycken

Positivt






Flera exempel där lärlingsutbildningen har varit skillnaden från att troligtvis riskera
hemmasittande och ohälsa till att få en utbildning och anställning.
En elev som inte klarade av att gå in i skolan alls när hen började i åk 1 har efter 1,5
år fått en gymnasial lärlingsanställning och nu fått erbjudande om fortsatt anställning
efter examen.
Vi har även IMY-lärling via programmen som ett resultat av "prova-på-paketen" på
IM förra året . Två elever läser med åk 1 på fordonsprogrammet med målet att nästa
år läsa mot personbilsskadereparatör (karosseri) som lärling. En av de eleverna har
inte något betyg med sig från grundskola och IM men läser nu t o m alla kurser på
fordonsutbildningen åk 1.
Vi har ytterligare en elev som saknat alla betyg från grundskolan och IM som via ett
lärlingsupplägg har fått anställning på ett företag i Mora

Negativt
 Utbildningen har blivit 1,16 tjänst dyrare än vad vi budgeterat. Till stor del pga att
industriutbildningen behöver drivas på skolan år 1 istället för på lärlingsplatser vilket
motsvarar 0,7 tjänst.

Magnus Andersson
Rektor Mora gymnasium
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har
PwC genomfört en uppföljande granskning. Den uppföljande granskningen syftar till att
bedöma om gymnasienämnden vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identifierade
brister som framgår av granskningen 2015. Med tillräckliga åtgärder avses åtgärder som
lett till att de brister som identifierades har omhändertagits.
Efter genomförd granskning bedömer vi att gymnasienämnden i allt väsentligt har vidtagit
tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identifierade brister.
Nämnden har i enlighet med de rekommendationer som lämnades i föregående revisionsrapport förtydligat och förbättrat strukturerna och processerna för samverkan mellan
kommunerna. Som exempel har ett verksamhetsråd inrättats och den ekonomiska uppföljningen har förstärkts. Nämnden har även utvecklat processerna för det systematiska
kvalitetsarbetet i enlighet med tidigare rekommendationer. Det kvarstår vissa utvecklingsområden avseende planeringsprocessen av utbud, exempelvis vad gäller lärlingsutbildningen. Nämnden har inte konkretiserat vad det innebär att lärlingsutbildningen ska förstärkas och har inte genomfört någon uppföljning av lärlingsutbildningen. Under granskningen framkommer också att resursfördelningen till verksamheten inte tar hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov.
Rekommendationer
Efter genomförd granskning rekommenderar vi den gemensamma gymnasienämnden att:
•

Säkerställ att resursfördelningen till verksamheten tar hänsyn till elevernas olika
förutsättningar och behov.

•

Utvärdera lärlingsutbildningen i enlighet med nämndens beslut 2016-02-03.
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Inledning
1.1.

Bakgrund

I november 2015 genomförde revisorerna en granskning av gymnasienämndens styrning
och ledning av gymnasieskolan. I granskningen framkom att det bland annat fanns brister
avseende den ekonomiska uppföljningen på övergripande nivå, att det systematiska kvalitetsarbetet inte var ändamålsenligt samt att det fanns brister i samverkan mellan kommunerna, både på politisk nivå och tjänstemannanivå. Efter granskningen gjordes bedömningen att den gemensamma gymnasienämndens styrning, ledning och uppföljning av
gymnasieskolan inte fullt ut var ändamålsenlig.
I SKR:s skrift God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 påtalas vikten av att följa
upp tidigare granskningar som revisorerna genomfört. Genom att regelbundet följa upp
genomförda granskningar ges svar på om åtgärder med anledning av revisorernas kritik
och rekommendationer har tagits i beaktande. Uppföljningen utgör även underlag för att
bedöma om det finns anledning till förnyad granskning, och blir därmed en grund för riskanalysen inför kommande års revisionsplanering.
Revisorerna har med anledning av ovanstående och i relation till väsentlighet och risk
beslutat att genomföra en uppföljande granskning av den gemensamma gymnasienämndens styrning och ledning av gymnasieskolan.

1.2.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att bedöma om gymnasienämnden vidtagit tillräckliga åtgärder
utifrån tidigare identifierade brister och lämnade rekommendationer. Med tillräckliga åtgärder avses åtgärder som lett till att de brister som identifierades i föregående granskning har omhändertagits.
Granskningen besvarar följande revisionsfrågor:
•
•

Har gymnasienämnden beaktat granskningens resultat och rekommendationer?
Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de brister som identifierades i tidigare granskning?

•

Finns brister kvar att åtgärda?

1.3.

Avgränsning

Granskningen avgränsas till att omfatta uppföljning av granskningen som genomfördes
2015. Revisionsobjekt i granskningen är den gemensamma gymnasienämnden.

1.4.

Revisionskriterier

Följande revisionskriterier (bedömningsgrunder) utgör i huvudsak grunden för revisionens
analyser, slutsatser och bedömningar:
•
•

1.5.

Kommunallagen (2017:725)
God revisionssed, SKR (2018)

Metod

De metoder som används i granskningen är intervju samt analys av missivsvar och interna underlag. Intervju har genomförts med gymnasiechef och gymnasienämndens presidium. Ett utkast av rapporten har faktagranskats av de som har intervjuats.
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Granskningsresultat
2.1.

Beaktande av tidigare granskning

Revisionsfråga 1: Har gymnasienämnden beaktat granskningens resultat och rekommendationer?
2.1.1.

Iakttagelser

Granskningen som genomfördes år 2015 visade på brister inom följande områden:
•

Samverkan mellan kommunerna: Det identifierades att samverkan mellan kommunerna påverkades negativt av bristen på struktur, både på politisk nivå och
tjänstemannanivå.

•

Resursfördelningen: Fördelningsnyckeln som användes vid resursfördelningen av
övriga kostnader var inaktuell och det fanns en otydlighet kring hur budgeten
skulle räknas ut för gymnasiet.

•

Uppföljning av ekonomi: Det rådde oklarheter kring förklaringarna till underskott
mellan medlemskommunerna, både på politisk nivå och tjänstemannanivå.

•

Planeringsprocessen för programutbud och elevantal: Planeringsprocessen skedde enligt värdkommunens direktiv 2015, men det identifierades brister i framförhållningen. Förändringar hade redan implementerats under hösten 2015, men låg
för nära i tid för att kunna bedömas i föregående granskning.

•

Det systematiska kvalitetsarbetet: Det konstaterades att nämnden saknade en
samlad bild av verksamheten vad gäller resultat och analysen bakom resultaten.

I sitt missiv efterfrågade revisorerna svar om vilka åtgärder som den gemensamma gymnasienämnden planerade att vidta med anledning av de identifierade bristerna.
Gymnasienämndens yttrande antogs på nämndens sammanträde den 3 februari 2016. Av
yttrandet1 framgår att samverkansavtalet ska revideras och beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun under våren 2016. I yttrandet uppges även att samverkan mellan kommunerna ska ha ökat och rutiner tagits fram för presidieberedningen. Under 2015
träffades gymnasiechefen och förvaltningens ekonomer från Orsa och Älvdalen för att
diskutera underlaget för beräkning av budget. Det konstaterades att Orsa och Älvdalens
kommuner har möjlighet att själva göra elevprognoser och beräkna budgetram på liknande sätt som Mora kommun. Avseende programstruktur har beslut tidigarelagts vilket
nämnden bedömde ha gett stabilitet åt både kommande elever och personal.
Vidare framgår av yttrandet att verksamheten inte har ett verksamhetssystem som stödjer
systematiken som krävs för att kunna ha ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete.
Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet sker istället på andra ytor än systemet för verksamhetsuppföljning. Verksamheten hade enligt yttrandet påbörjat en process
med att införa det systematiska kvalitetsarbetet i verksamhetssystemet Stratsys.
Utifrån Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete konstaterar gymnasienämnden att de för närvarande inte kan leva upp till de allmänna råden i följande delar;
Gymnasienämndens svar och kommentar gällande revisionsrapporten Styrning och ledning av gymnasieskolan: Mora,
Orsa och Älvdalens kommuner. Gymnasienämnden Mora Orsa Älvdalen. Daterat 2016-01-05, MK GGN 2017/00358-2,
007.
1
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uppföljningssystem stödjer kvalitetsarbetet, samt se till att annan berörd personal kan
använda ändamålsenliga former för uppföljning och analys av utbildningen.
Gymnasienämnden fastställer i yttrandet att de avser att följa revisionsrapportens rekommendationer genom att fortsätta arbetet med att tydliggöra och förbättra strukturerna och
processerna för samverkan mellan kommunerna. Gymnasienämnden avser också att
utveckla det systematiska kvalitetsarbetet genom att tydliggöra rutinerna och systemstöden för det systematiska kvalitetsarbetet utifrån måluppfyllelse och utvecklingsbehov.
2.1.2.

Bedömning

Vi bedömer att nämnden har beaktat granskningens resultat och rekommendationer.
Gymnasienämnden har i sitt yttrande visat att de tagit till sig revisionsrapporten och de
rekommendationer som lämnats. De har i sitt yttrande redogjort för konkreta åtgärder
samt hur de planerar att ta rekommendationerna i beaktning. Bland annat framhålls att
uppdatering av samverkansavtalet för att utveckla samverkan samt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och användningen av verksamhetssystemet Stratsys.

2.2.

Vidtagna åtgärder och kvarstående brister

Revisionsfråga 2: Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de brister
som identifierades i tidigare granskning?
Revisionsfråga 3: Finns brister kvar att åtgärda?
2.2.1.

Iakttagelser

Samverkan mellan kommunerna
Den gemensamma gymnasienämnden inrättades 2010-01-01 och är en samverkan mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Mora kommun är värdkommun och nämnden
ingår därför i Mora kommuns nämndsorganisation. Enligt samverkansavtalet är syftet med
samverkan att optimera den ekonomiska effektiviteten, säkerställa kompetensförsörjningen och verka för kvalitetsförbättringar.
Sedan granskningen 2015 har samverkansavtalet reviderats vid två tillfällen, dels 201601-01 och dels 2018-01-01. När samverkansavtalet reviderades kompletterades det med
en avtalspunkt avseende verksamhetsråd2. I avtalspunkten framgår följande:
”Ett verksamhetsråd ska finnas. Rådet består av kommuncheferna i de samverkande kommunerna. Rådet ska i respektive kommun aktivt stödja den gemensamma nämndens arbete med att
upprätthålla partsavsikten. Rådet ska träffas regelbundet och dessa träffar bör ske i anslutning till
nämndens sammanträden”.

I intervju framkommer att verksamhetsrådet leds av gymnasiechefen och sammanträder
omkring en gång per månad. Rådet diskuterar och bereder ärenden som ska tas upp i
gymnasienämnden. Tidsmässigt ligger verksamhetsrådets arbete några veckor (2-3
veckor) före nämndens för att kommuncheferna ska ha möjlighet ta med sig frågeställningar till sina respektive hemkommuner innan ärendet hanteras i nämnden. I intervju
uppges att arbetet och samverkan i verksamhetsrådet fungerar bra.
Utöver verksamhetsrådet genomförs en presidieberedning två gånger per år. Vid dessa
tillfällen träffar gymnasienämndens presidium samtliga ledningsgrupper (kommunchefer
2

Samverkansavtal 2018-01-01, avtalspunkt 4.3 verksamhetsråd, sida 2.
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och ekonomichefer) samt representanter från oppositionen. Under presidieberedningen
diskuteras bland annat den långsiktiga strategin för gymnasiet och det ekonomiska läget.
I intervju uppger nämndens presidium att informationsflödet mellan kommunerna har förbättrats och blivit mer transparent sedan föregående granskning. Det framhålls även att
samverkan inom nämnden gynnas av att posterna som ordförande och vice ordförande
roterar mellan de samverkande kommunerna varje mandatperiod.
Resursfördelningen
Hur resurser ska fördelas till den gemensamma gymnasienämndens verksamhet finns
reglerat i samverkansavtalet. I det tidigare avtalet daterat 2014-01-01 fördelades övriga
kostnader utifrån fördelningsnyckeln befolkning som fyller 15-18 år i respektive kommun
året innan budgetåret ifråga, och ansågs inaktuell.
I samband med att samverkansavtalet reviderades 2016-01-01 förändrades fördelningen
av övriga kostnader samt intäkter i form av interkommunala ersättningar från andra kommuner. Numera sker fördelningen utifrån fördelningsnyckeln procentuell andel elever på
nationella program, introduktionsprogram respektive gymnasiesärskola. Den nya fördelningen återspeglar vilka gymnasieprogram som respektive kommuns elever väljer (yrkesprogram som generellt sett är dyrare än studieförberedande program samt om eleverna
väljer program som erbjuds av Mora gymnasium eller annan huvudman), samt vilken
verksamhet som respektive kommuns elever tillhör (gymnasieutbildning, vuxenutbildning,
särskola) och därmed ska betala för. Denna förändring har enligt gymnasiechefen gjort
fördelningen mer rättvis mellan kommunerna. Enligt uppgift ska även ekonomerna ha
uttryckt att förändringen lett till en förbättring.
Vidare framkommer att Mora kommun genomför en revidering av sin resursfördelningsmodell. I intervju beskrivs att resursfördelningen till gymnasiet bygger på historik och behöver ses över. I dagsläget tar den interna resursfördelningen exempelvis inte hänsyn till
elevernas olika förutsättningar och behov. Som exempel sker ingen viktning utifrån socioekonomiska faktorer.
Uppföljning av ekonomi
Nämndens ekonomi- och verksamhetsplanering ska enligt samverkansavtalet följa värdkommunens regler och rutiner. Rapporteringen till samverkanskommunerna ska beskriva
hur verksamheten och den ekonomiska situationen utvecklas under verksamhetsåret.
I intervju framkommer att den ekonomiska uppföljningen har utvecklats till det bättre. Enligt uppgift presenteras en uppföljning av det ekonomiska utfallet med helårsprognos vid
varje nämndsammanträde. Detta bekräftas vid genomgång av nämndens sammanträdesprotokoll. Uppgifterna tas från verksamhetssystemet Stratsys. Eventuella avvikelser
kommenteras av chefen för respektive verksamhet och redovisas för nämnden av gymnasiechefen. Därutöver har nämndens ledamöter egna inloggningsuppgifter till systemet
och kan följa utfallet i Stratsys. Efter att nämnden godkänt verksamhetsuppföljningen och
protokollet har justerats skickas det vidare till ekonomicheferna i samverkanskommunerna.
Genomgång av nämndens protokoll visar att nämnden godkänt besparingsåtgärder för att
skapa en ekonomi i balans samt antagit en upprättad tidsplan för nämndens åtgärdsplan.
Planeringsprocessen - programutbud och elevantal
För att skapa en bättre framförhållning gentemot organisationen, elever och föräldrar har
gymnasienämnden förändrat sin planeringsprocess för programutbud och antal platser.
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Planeringsprocessen startar i augusti/september då nämnden tar beslut om program och
inriktningar för kommande läsår. Ett program kan fortfarande tas bort enda fram till antagningsmötet som sker i juni, men vid intervjuer uttrycks att detta varken gynnar eleverna
eller verksamheten.
Efter nämndens beslut om programutbud och elevantal fattar gymnasiechefen, utifrån
delegation, beslut om antalet klasser på respektive program samt om inriktning ska startas. Som underlag för gymnasiechefens beslut finns Riktlinjer för antal elever per klass
som antogs av gymnasienämnden 2019-11-06. Riktlinjerna baseras på en uträkning av
den ekonomiska brytpunkten för klass- och gruppstorlek för att organisationen ska bära
sig ekonomiskt. Antal elever per klass påverkas av många faktorer så som till exempel
interkommunal ersättning och lokaler varpå riktlinjerna måste ses ur ett helhetsperspektiv.
Det innebär att om en klass har fler elever än antalet i den beslutade riktlinjen så kompenserar det för färre elever än den beslutade riktlinjen i en annan klass. I intervju uppges
att den nya planeringsprocessen anses vara bättre för både elever och verksamhet. Som
exempel lyfts att verksamheten har en stabilare organisation än tidigare.
Gymnasienämnden har beslutat att erbjuda lärlingsutbildning3, vilket påverkar gymnasieskolans utbud och organisation. Lärlingsutbildningen bekostas till stor del av kommunerna
själva. För läsåret 19/20 beräknas kostnaden bli 1 700 tkr och för läsåret 20/21 beräknas
kostnaden bli 2 200 tkr. I samband med att nämnden beslutade om inrättande av lärlingsutbildning beslutades att lärlingsutbildningen kontinuerligt ska utvärderas. I intervjuer
framkommer att detta inte har genomförts.
Nämnden har nyligen även beslutat om att förstärka lärlingsutbildningen. Det har inte
konkretiserats om det innebär fler lärlingsplatser eller att lärling ska erbjudas på fler program. Beslutet om förstärkning av lärlingsutbildningen har inte föregåtts av någon ekonomisk konsekvensanalys.
Vidare framkommer under intervjuerna att planeringen av gymnasieskolans utbud behöver bli ännu mer långsiktig och strategisk eftersom det tar tid att se ekonomiska effekter.
Som exempel lyfts att det bör finnas en tydlig strategi för hur verksamheten ska hantera
minskat elevunderlag under enskilda år för att programmen ska kunna kvarstå över tid.
Systematiskt kvalitetsarbete
Inom gymnasieverksamheten finns en upparbetad struktur för det systematiska kvalitetsarbetet. I intervju uppges att huvudmannen och skolenheterna arbetar enligt Skolverkets
modell4 med koppling till kommunfullmäktiges mål i den strategiska planen. Nämnden har
inte antagit några egna riktlinjer utöver de processbeskrivningar och skrifter som Skolverket har tagit fram.
Enligt uppgift redovisar rektorer och gymnasiechef i början av höstterminen måluppfyllelsen för föregående läsår tillsammans med en analys och förslag till åtgärder för att bättra
måluppfyllelsen. Utifrån redovisningen påbörjas ett arbete med att justera mål och mått
inför antagande av nästkommande nämnd- och bolagsplan. Huvudmannen sätter nya mål
och mått utifrån underlaget från förvaltningen och utifrån den strategiska planen för mandatperioden. Utifrån huvudmannens mål och mått sätter varje verksamhet upp aktiviteter
som stödjer vägen mot högre måluppfyllelse. I intervjuer uppges att systematiken anses
vara väletablerad inom både nämnd och verksamhet.

Gemensamma gymnasienämnden 2016-02-03, MK GGN 2015/00029-11.
Skolverkets modell för det systematiska kvalitetsarbetet består av fyra processteg; analysera, planera, genomföra och
följa upp.
3
4
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Vår genomgång av nämndens protokoll visar att nämnden löpande får information om
verksamhetens utveckling, bland annat genom verksamhetsuppföljningar, delårsbokslut
och årsbokslut. Nämnden har efterfrågat utökad information om arbetet kring elevernas
närvaro/frånvaro samt trygghet och studiero. En stående punkt på dagordningen under
punkten Informationsärenden är likabehandlingsärenden.
Övriga iakttagelser
I granskningen som genomfördes 2015 framkom att verksamheten under lång tid upplevt
att nämndens budget inte har varit realistisk i förhållande till den verksamhet som ska
produceras. Även i denna granskning framkommer samma tendenser, bland annat beskrivs att nuvarande programstruktur inte får plats inom given budgetram.
I relation till detta framkommer även att gymnasienämnden i samråd med kommunstyrelsen i Mora kommun genomfört en genomlysning av verksamheten med hjälp av en extern
konsult. Bakgrunden är att nämnden under föregående år redovisade ett underskott om
drygt 21 mkr. Syftet med genomlysningen var att utreda och beskriva möjligheter till att
den gemensamma nämndens verksamhet ska bli kostnadseffektiv, samt att verksamheten ska inrymmas i befintlig ekonomisk ram utan att kvalitetsnivån påverkas negativt. I
rapporten framkommer bland annat att gymnasieskolans stora utbud i relation till det faktiska elevantalet är en organisatorisk utmaning och får ekonomiska konsekvenser. Det
framkommer också att rektorerna efterfrågar förstärkt stöd för att kunna hantera det ekonomiska ansvaret.
I intervju med nämndens presidium uppges att nämnden kommer att fortsatta arbetet med
genomlysningen till hösten och utifrån den vidta ytterligare åtgärder för att skapa en ekonomi i balans.
2.2.2.

Bedömning

Vi bedömer att nämnden i allt väsentligt har vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma
tillrätta med de brister som identifierades i tidigare granskning. Det kvarstår vissa utvecklingsområden avseende planeringsprocessen av utbud samt den interna resursfördelningen.
Samverkan mellan kommunerna: Granskningen visar att samverkan mellan kommunerna har utvecklats sedan 2015. Samverkansavtalet har uppdaterats, ett verksamhetsråd har inrättats och presidieberedning genomförs två gånger per år. Vi kan konstaterat
att det numera finns en struktur för samverkan på tjänstemannanivå som knyter an till det
arbete som sker på politisk nivå.
Resursfördelning: Granskningen visar att revideringen av samverkansavtalet har bidragit till en mer rättvis fördelning av övriga kostnader mellan kommunerna. Det framkommer
dock att den interna resursfördelningen bör utvecklas då den i dagsläget inte tar hänsyn
till elevernas olika förutsättningar eller behov. Resursfördelningsmodellen innehåller exempelvis ingen viktning utifrån socioekonomiska faktorer. Enligt Skollagen (2010:800) 2
kap. 8 b § ska kommunen fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter elevernas olika förutsättningar och behov. Vi kan konstatera att detta är en komplicerad företeelse som kan vara svår att hantera för gymnasieverksamheter. Det pågår visst utvecklingsarbete för att hantera dessa faktorer inom ramen för resursfördelningen då Mora
kommuns resursfördelningsmodell ses över.
Uppföljning av ekonomi: Granskningen visar att nämnden löpande får information om
det ekonomiska utfallet. Vår genomgång av nämndens protokoll visar att nämnden vidtagit besparingsåtgärder samt upprättat en tidsplan för åtgärderna.
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Planeringsprocessen - programutbud och elevantal: Granskningen visar att nämnden
har förändrat och tidigarelagt sin planeringsprocess för programutbud och elevantal. Den
nya planeringsprocessen anses vara bättre för både elever och verksamhet. Som exempel lyfts att verksamheten har en stabilare organisation än tidigare. Däremot framkommer
att nämnden beslutat att lärlingsutbildningen ska utvärderas, något som inte har genomförts. Nämnden har även beslutat att lärlingsutbildningen ska förstärkas men har inte tydliggjort vad detta innebär samtidigt som beslutet inte föregicks av någon ekonomisk konsekvensanalys.
Systematiskt kvalitetsarbete: Enligt Skollagen (2010:800) 4 kap. 3 § ska huvudmannen
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen på huvudmannanivå. I Skollagen anges också att det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. I
Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet (2015) anges
att huvudmannen bör skapa rutiner för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas på huvudmannanivå och för hur enheternas kvalitetsarbete ska tas tillvara.
Granskningen visar att huvudmannen har upprättat rutiner och processer för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas. Dessa är inte fullt ut skriftligen dokumenterade,
men är förankrade hos nämnden och verksamheten. Det systematiska kvalitetsarbetet
har en nära anknytning till det kommunala uppföljningssystemet och utgår från Mora
kommuns årshjul i enlighet med samverkansavtalet. Vår genomgång av nämndens protokoll visar att nämnden löpande får information om verksamhetens utveckling inom olika
områden.
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Revisionell bedömning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har
PwC genomfört en uppföljande granskning. Den uppföljande granskningen syftar till att
bedöma om gymnasienämnden vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identifierade
brister som framgår av granskningen 2015. Med tillräckliga åtgärder avses åtgärder som
lett till att de brister som identifierades har omhändertagits.
Revisionsfråga

Bedömning

Revisionsfråga 1: Har gymnasienämnden beaktat granskningens
resultat och rekommendationer?

Vi bedömer att nämnden har
beaktat granskningens resultat
och rekommendationer.

Revisionsfråga 2: Har tillräckliga
åtgärder vidtagits för att komma
tillrätta med de brister som identifierades i tidigare granskning?

Vi bedömer att nämnden i allt
väsentligt har vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med de brister som identifierades i tidigare granskning.

Revisionsfråga 3: Finns brister
kvar att åtgärda?

Vi bedömer att det kvarstår
vissa utvecklingsområden avseende planeringsprocessen
av utbud samt den interna resursfördelningen.

Efter genomförd granskning bedömer vi att gymnasienämnden i allt väsentligt har vidtagit
tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identifierade brister. Nämnden har i enlighet med de
rekommendationer som lämnades i föregående revisionsrapport förtydligat och förbättrat
strukturerna och processerna för samverkan mellan kommunerna. Som exempel har ett
verksamhetsråd inrättats och den ekonomiska uppföljningen har förstärkts. Nämnden har
även utvecklat processerna för det systematiska kvalitetsarbetet i enlighet med tidigare
rekommendationer. Det kvarstår vissa utvecklingsområden avseende planeringsprocessen av utbud, exempelvis vad gäller lärlingsutbildningen. Nämnden har inte konkretiserat
vad det innebär att lärlingsutbildningen ska förstärkas och har inte genomfört någon uppföljning av lärlingsutbildningen. Under granskningen framkommer också att den interna
resursfördelningen till verksamheten inte tar hänsyn till elevernas olika förutsättningar och
behov.

3.1.

Rekommendationer

Efter genomförd granskning rekommenderar vi den gemensamma gymnasienämnden att:
•

Säkerställ att resursfördelningen till verksamheten tar hänsyn till elevernas olika
förutsättningar och behov.

•

Utvärdera lärlingsutbildningen i enlighet med nämndens beslut 2016-02-03.
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2020-08-25

Hanna Franck Larsson, uppdragsledare Mora och Älvdalen

Helena Richardsson, projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av revisorerna i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner enligt de villkor och under
de förutsättningar som framgår av projektplan daterad 2020-01-14. PwC ansvarar inte utan särskilt
åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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