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Kommunstyrelsens utskott för lärande 
Plats och tid: Kyrkbyns skola, 2022-09-29 kl. 13:00 – 15:30 

Beslutande: Susann Lindblad (C), ordförande 
Gunilla Elings-Friberg (S), vice ordförande 
Carina Konradsson (C) 
Ellenor Smids (S) §§ 24-26.1-2 
 

Övriga deltagare: Christine Alexandersson, verksamhetschef lärande 
Pernilla Bäckman, ekonom § 26.1 
Kalle Liljeberg, musikskolechef § 26.2 
Randi Claussen, lärare § 26.4 
Birgitta Moraeus, sekreterare 
 

Utses att justera: Gunilla Elings-Friberg (S) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

Underskrifter: ______________________________________ 

Birgitta Moraeus, sekreterare 

 

 24 - 28 

 ______________________________________ 

Susann Lindblad, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Gunilla Elings-Friberg, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för lärande 

Sammanträdesdatum: 2022-09-29 

Överklagningstid: 2022-10-12 – 2022-11-02 

Anslaget sätts upp: 2022-10-12 Anslaget tas ner: 2022-11-03 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 24 OK KS 2022/00395–2 

 

Handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat 
våld och förtryck - lärande 
Beslut 
Utskottet för lärande föreslår: 
Kommunstyrelsen antar Handlingsplan - Mot våld i nära relation och hedersrelaterat 
våld och förtryck 2023–2025 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har ansvar för att, inom framför allt socialtjänsten, arbeta förebyggande 
mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Socialtjänsten har 
också ett ansvar att arbeta uppsökande för att förhindra att människor far illa och 
främja trygga och goda levnadsförhållanden. I 5 kap. 11§ socialtjänstlagen (2001:453) 
fastställs kommunens ansvar för stöd till brottsoffer och att kvinnor och barn som 
utsatts för våld från närstående särskilt ska beaktas. 
 
Handlingsplanens huvudsakliga syfte är att förebygga våld i nära relationer, 
hedersrelaterat våld och förtryck, och att det upptäcks om det likväl sker. 
Handlingsplanen syftar också till att stöd, skydd och insatser till barn, unga, vuxna och 
äldre inom handlingsplanens målgrupper, är samordnat, evidensbaserat och av hög 
kvalitet. Handlingsplanen är ett stöd för ett strukturerat, kontinuerligt och långsiktigt 
arbete mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck. Handlingsplanen 
utgör också en grund för samverkan inom kommunen. Handlingsplanen gäller för 
perioden 2023–2025. 
 
Alla utskott och bolag omfattas av handlingsplanen i olika utsträckning, beroende på 
vad utskottet eller bolaget ansvarar för. Vissa utskott och bolag berörs främst utifrån 
sin roll som arbetsgivare, medan andra berörs av många olika mål och aktiviteter. 
Socialtjänst, skola och förskola är de verksamheter som omfattas av flest mål och 
aktiviteter. 
 
Varje utskott och bolagsstyrelse ansvarar för att genomföra angivna åtgärder och följa 
upp dem samt aktuella indikatorer. Kommunstyrelsen ansvarar för en samlad 
uppföljning av handlingsplanen vid periodens slut. Utskottet för omsorg bereder 
ärendet till kommunstyrelsen.  
 
Utskottet för omsorg ansvarar för revidering av handlingsplanen i samband med 
uppföljningen som görs vid periodens slut. 
 
Sedan 2016 samverkar kommunerna Orsa, Mora, Malung-Sälen och Älvdalen inom 
Centrum mot våld. Två strategiska samordnare finns kopplade till detta arbete som 
respektive kommun kan nyttja utifrån tecknat samverkansavtal. Samordnarna har 
tillsammans med berörda chefer inom Omsorgen tagit fram handlingsplanen. 
Samordnarna stöttar medverkande kommuner med utbildningar och i att utarbeta 
rutiner kring arbetet mot våld i nära relation.  
 
Orsa, Mora, Älvdalen och Malung-Sälens samverkan syftar också till att tillhandahålla 
verksamheten Familjefrid som riktar sig direkt till våldsutsatta samt våldsutövare. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-22 
Handlingsplan - Mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck 2023–
2025 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår: 
Kommunstyrelsen antar Handlingsplan - Mot våld i nära relation och hedersrelaterat 
våld och förtryck 2023–2025 

Sändlista 
Utskottet för lärande 
Utskottet för omsorg 
Kommunstyrelsen 
Orsabostäder 
Personalenheten 
 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
LÄRANDE 
Sammanträdesdatum: 2022-09-29 
Dokument nr: OK LÄR 2022/00001-16 

5(8) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 25 OK LÄR 2022/00090–1 

 

Sammanträdesplan 2023 - utskott för lärande 
Beslut 
Utskottet för lärande beslutar om följande datum för sammanträden under 2023:  
26 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni samt 
31 augusti, 28 september, 26 oktober, 23 november, 14 december 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhet lärande föreslår följande datum för utskottets sammanträden under 2023: 
 

26 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni samt 
31 augusti, 28 september, 26 oktober, 23 november, 14 december 

 

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande beslutar om följande datum för sammanträden under 2023:  
26 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni samt 
31 augusti, 28 september, 26 oktober, 23 november, 14 december 

Sändlista 
Kommunsekreteraren 
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§ 26  

 

Informationsärenden 
1. Ekonomisk uppföljning augusti 2022, 

delårsbokslut 

Utskottet tar del av delårsbokslutet för 2022. 

OK LÄR 2022/00003–14 

2. Presentation av ny musikskolechef 

Ny chef på musikskolan från 8 augusti är Kalle 
Liljeberg. 

OK LÄR 2022/00003–17 

3. Verksamhetsinformation lärande 

Utskottet gör studiebesök i klass 2 på Kyrkbyns skola och 
får vara med på en lektion med läraren Monica Eld. 

Skolverket öppnar regionala kontor. Orsa kommer att 
tillhöra kontoret i Örebro. De kommer att erbjuda 
kommunerna en kvalitetsdialog, därefter sker träffar med 
Skolverket med två års mellanrum. 

Unga kommunutvecklare har tagit fram förlag på 
förbättringar när det gäller trygghet i skolan till exempel 
utbildning av personalen, mer vuxna i korridorerna. 

Arbete sker med systematiskt och kontinuerligt 
kvalitetsarbete utifrån Skolverkets rekommendationer. 

Ny lärplattform för skola och förskola kommer att införas 
under hösten 2023. 

Stora problem vid skolstart med skolskjutsar och många 
inställda turer. Nu är läget betydligt bättre. 

Föräldrastödsutbildning startar i oktober. 

OK LÄR 2022/00003–15 

4. Skolhund  

Lärare Randi Claussen går en utbildning för att bli 
certifierat skolhundsteam tillsammans med sin hund. 

En skolhund kan vara ett stöd för elever när det gäller 
inlärning, samarbete, trygghet med mera. 

OK LÄR 2022/00003–16 

5. Redovisning av incidentrapporter, kränkande 
behandling 

Utskottet tar del av redovisningen för perioden 26/5 – 
20/9 2022 gällande anmälan om kränkande 
behandling 

OK LÄR 2022/00026–5 
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§ 27  

 

Delegationsbeslut 
1. Beviljad barnomsorg i Älvdalens kommun 

220601–220730 
OK LÄR 2022/00059–2 

2. Beviljad skolgång i Orsa kommun från 
höstterminen 2022 

OK LÄR 2022/00076–2 

3. Beviljad skolgång i Mora kommun läsåret 
2022/2023 

OK LÄR 2022/00077–2 

4. Beslut om barnomsorg i Mora kommun, 
kväll/natt 

OK LÄR 2022/00081–2 

5. Beslut om mottagande i annan kommun 
HT 2022, barnomsorg 

OK LÄR 2022/00088–3 

6. Beslut om mottagande i annan kommun 
HT 2022, skolgång 

OK LÄR 2022/00088–4 

7. Anställningar lärande Christine 
Alexandersson 

OK LÄR 2022/00004–3 

8. Anställningar lärande, Kalle Liljeberg OK LÄR 2022/00005–33 

9. Anställningar lärande, Lena Helgesson OK LÄR 2022/00005–28 

10. Anställningar lärande, Anna-Karin 
Alfredsson 

OK LÄR 2022/00005–29 

11. Anställningar lärande, Jenny Knutsson OK LÄR 2022/00005–30 

12. Anställningar lärande, Anna-Karin 
Millberg 

OK LÄR 2022/00005–31 

13. Anställningar lärande, Catharina Renheim OK LÄR 2022/00005–32 
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§ 28  

 

Delgivningar 
1. Elevråd den 30 maj 2022, Kyrkbyns skola OK LÄR 2022/00002–6 

2. Elevråd den 23 augusti 2022, Digerbergets 
skola 

OK LÄR 2022/00002–5 

3. Elevråd den 1 september 2022, Orsaskolan OK LÄR 2022/00002–8 

4. Elevråd den 20 september 2022, 
Digerbergets skola 

OK LÄR 2022/00002–7 

5. Barn- och elevolycksfall, incidentrapport 
26/5 - 20/9 2022 

OK LÄR 2022/00027–5 

6. Protokoll utskott för lärande 2022-06-02 OK LÄR 2022/00001–10 

7. Protokoll utskott för lärande 2022-09-08 OK LÄR 2022/00001–14 
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