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Orsa den 15 april 2021
Interpellation inför KF 19 april 2021 till kommunstyrelsens ordförande
-angående invånardialoger för projektet Slipstenen
Orsa kommun har under senaste åren formulerat fina ambitioner när det gäller att
organisera invånardialoger, som en del i kommunens utveckling och som en del i kommunens
politiskt beslutade vision, där Orsa siktar mot att ha ”Sveriges bästa invånardialog.”
Med anledning av det vill Moderaterna fråga och debattera om hur invånardialogen skötts när det
gäller kommunens hittills största investeringsprojekt, nämligen projektet Slipstenen, kommunens
framtida äldreboende. En satsning som kommer att ha mycket stor betydelse under många år, för
väldigt många Orsabor.
Hur ser kommunstyrelsens ordförande på att kommunens dialoger med pensionärs-organisationerna
och vad som sagts och protokollförts där med de äldre, att detta inte har tagits med i
beslutshandlingarna för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut rörande byggnation av
särskilt boende och att dessa dialoger inte heller offentliggjorts?
Vi vet att utemiljö och tillgång till uteplatser är mycket viktigt. Moderaterna i Orsa har begärt ut
protokoll från dialogerna med pensionärsorganisationerna. Det finns återkommande och oroliga
frågor om att Slipstenen på Storgärdet ger instängda och inneslutna utemiljöer mellan huskropparna.
Hur tycker kommunstyrelsens ordförande att projekteringen för Storgärdet tillmötesgår de äldres
behov gällande lättillgängliga och attraktiva utemiljöer?
Kommunen har utlovat en visningslägenhet för Storgärdet som skulle byggas i januari 2021, för att
visa hur ett boende på Storgärdet skulle bli.
Finns det någon sådan visningslägenhet?
2019 gjorde kommunen, genom Orsabostäder, en enkät om vad invånare i Orsa 55+ tycker är viktiga
faktorer för sina framtida bostadsförhållanden. I undersökningen framkom bland annat att ”tyst och
lugnt område” ansågs som helt avgörande för en stor del av de svarande Orsaborna.
Hur anser kommunstyrelsens ordförande att lokaliseringen på Storgärdet, intill E45, svarar mot
detta?
Har resultaten från denna enkät använts i planeringen för särskilt boende?
Tycker kommunstyrelsens ordförande att invånardialogen för Slipstenen och vad som kommit fram
därifrån har hanterats i enlighet med ambitionen om att Orsa ska ha ”Sveriges bästa invånardialog”?
Tycker kommunstyrelsens ordförande att man kan sätta igång projektet utan att svara på och
hantera de viktiga frågorna i invånardialogerna med dom som ska bo på Slipstenen?
Gunilla Frelin, Moderaterna i Orsa
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande inför Orsa kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-04-19
I ett färskt dokument från Socialstyrelsen lyfts komplexiteten i att bedöma behovet av äldrebostäder.
SÄBO anges i rapporten vara en dyr och statisk lösning. Som exempel på komplexiteten kan anges
att 25 % av landets kommuner de senaste nio åren har behövt ändra sina behovsbedömningar
gällande SÄBO fyra eller fler gånger.
Med anledning av ovanstående vill vi ställa följande frågor:
På vilka grunder har man kommit fram till att Orsas behov av äldreomsorgsplatser är 90 platser i
SÄBO och 18 platser för korttidsvård, och vilka indata har därvid använts?
Hur och med vilken grad av säkerhet vet vi att vi inte förbygger oss med en stor byggnad på 108
platser?
Trenden är visserligen att andelen äldre ökar, men å andra sidan minskar vårdtiderna. Sammanlagt
har detta givit att antalet utnyttjade SÄBO-platser ändå har en klart minskande trend. Vilken hänsyn
har tagits till denna sistnämnda trend?

Orsa den 14 april 2021
Bengt-Åke Svahn
Kristdemokraterna
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Marie Ehlin

Kommunstyrelsen

Beslut om fortsättning Slipstenen alternativt Orsagården
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-15 att återremittera frågan om Särskilt boende.
Förslaget innebar att gå vidare enligt uppdaterade kalkyler för byggnation av särskilt boende
med 110 platser på Storgärdet. Underlaget bygger på ett ramprogram som beskriver
verksamhetens krav på boendet, ritningar och tidplan. Ärendet återremitterades då
Offentliga hus, ägare till Orsagården, kontaktat kommunen veckan innan
kommunfullmäktige och meddelat intresse för att bygga ut Orsagården.
Orsa kommun har tidigare utrett möjligheten att bygga ut Orsagården. Då konstaterades
att fastigheten i sig var redan överbyggd enligt plan men att detta kunde lösas genom
markförvärv. Med kostnaderna för om- och tillbyggnad samt förvärv av fastigheten
bedömdes projektet bli lika dyrt som en eventuell nyproduktion och 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.
Offentliga hus meddelar nu att försäljning är möjlig, men att de helst vill stå kvar som
hyresvärd. En eventuell försäljning grundar sig på kostnad av tillbyggnad plus värde av
befintlig byggnad, alternativt att kommunen utför entreprenaden och förvärvar fastigheten.
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för att ge Offentliga hus en
möjlighet att komma med ett alternativt förslag. Offentliga hus fick möjlighet att presentera
ett förslag som lever upp till kommunens krav på funktion och vad det ekonomiskt skulle
innebära, samt möjlighet att bygga på platsen och beräknad genomförandetid.
Offentliga hus har inlämnat två alternativa förslag. Förslag 1 har stämts av mot
ramprogrammet. Bedömningen är att information saknas för att kunna göra en reell
bedömning om i vilken omfattning förslaget motsvarar ramprogrammet.
Det är svårt att bygga om en befintlig äldre byggnad så att den motsvarar dagens krav. Det
framgår inte klart att Boverkets byggnadsregler (BBR) uppfylls, t.ex. om hela byggnaden
klarar energi och ljudkrav. Vid en omfattande ombyggnad krävs dagens BBR-krav. Det
framgår inte heller om byggnaden byggs i trä.
Huvudentrén ska inte användas för att nå alla avdelningar utan istället fyra separata
entréer. Ritningen visar på otillgängliga entréer, t.ex. korttidsentrén som kräver att man går
runt byggnaden.
Fler funktioner är placerade i källaren som har för låg takhöjd för att klara ventilations- och
arbetsmiljökrav.
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Verksamheten är i sin helhet i tre plan då omklädningsrum och förråd ligger i källarvåningen.
Det går inte att ta sig mellan flyglarna på våning två utan att ta sig ner ett våningsplan och
gå upp igen. Lika fördelning av boendeenheter uppnås inte enligt ramprogrammet. Det är
långa korridorer på boendeenheterna.
Det innebär försämrade synergieffekter då placering av centrala funktioner avgränsar
avdelningarna. Det innebär svårigheter för effektivt personalanvändande och
kommunikationen till plan två är begränsad. Läkemedelsförråd finns inte på varje plan och
spolrummen är inte hygieniskt planerade.
En viktig grundprincip är om kommunen ska hyra eller äga sina fastigheter. Det är svårt att
bedöma om kalkylen från offentliga hus kommer att hålla då den inte är detaljkalkylerad.
Stor osäkerhet hur investeringarna ska bedömas vid ett eventuellt köp som i underlaget
beräknas till 255 mkr.
Sammanfattningsvis visar kalkylerna att eget ägande och byggnation på Storgärdet
indikerar en lägre hyra utifrån dagens ränteläge än inlämnat förslag. Slipstenen motsvarar
fullt ut ramprogrammet där personal och intresseorganisationer varit delaktiga. Trots en
högre investeringsutgift att bygga på Storgärdet i egen regi bedöms kommunen få en mer
ändamålsenlig byggnad som i högre utsträckning bidrar till högre kvalitet och
personaleffektivitet.
Länsstyrelsen har lämnat positivt planeringsbesked gällande Storgärdet vilket troligtvis
kommer att minska byggnationskostnaderna. I kommunens kalkyl ingår inte heller de
statsbidrag som kommer att sänka kostnaderna.

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
Visionsskiss och exempelritning ombyggnation Orsagården, SÄBO
Förslag ombyggnad Orsagården, SÄBO
PM avstämning Orsagården i förhållande till ramprogram
Offentliga hus kommentarer till SÄBO

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. bygga särskilt boende Slipstenen enligt uppdaterat beslutsunderlag.
2. kommunstyrelsen får efter genomförd upphandling fatta beslut
om igångsättning.

Sändlista
Orsa Lokaler AB, Offentliga hus
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 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.
4

26 Beslut om fortsättning Slipstenen alternativt Orsagården - OK KS 2019/00334-31 Beslut om fortsättning Slipstenen alternativt Orsagården : PM Slipstenen

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
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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
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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

2021
Q4

Q1

Q2

2022
Q3

Q4

Q1

Q2

2023
Q3

Q4

Q1

Q2

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
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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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

12
(26)

fortsättning Slipstenen alternativt Orsagården - OK KS 2019/00334-31 Beslut om fortsättning Slipstenen alternativt Orsagården : Protokollsutdrag från OK Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2019 - Nybyggnation av särskilt boende

PROTOKOLLSUTDRAG
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

Utdragsbestyrkande
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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

Justerandes signatur
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SOLSTUDIE - SLIPSTENEN, ORSA

Solstudien renderad i revit visar byggnadens sol-/skuggförhållnaden på tomten i Orsa.
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PERSPEKTIV
Skiss
A05
Skala
Datum 21 02 09

ARCHUS SE

STOCKHOLM
Brunkebergstorg 5
111 51 Stockholm
Tel 08 30 75 00

P \Archus\AA UPPDRAG\Fr dhem 1_Orsa\Mode \Fr dhem E z p n 2021-02-08 13 53

FRIDHEM 1│ORSA
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Orsagården

FÖRSLAG, OM OCH TILLBYGGNAD AV SÄBO

F R I D H E M 1 /O R S A

MARS 2021
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Perspektiv sett från infarten till Orsagården

Perspektiv på förslag
Skiss
A03
Skala
Datum 21 03 17

ARCHUS SE

STOCKHOLM
Brunkebergstorg 5
111 51 Stockholm
Tel 08 30 75 00

B Mc oud B mserver03 - B Mc oud Bas c or ARCH CAD 22/UTREDN NGAR/Fr dhem 2021-03-12 16 45

FRIDHEM 1│ORSA
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Mora 2021-03-22/SMA
Sida 1 av 4

SÄBO ORSA
Granskning av förslag av nytt SÄBO inlämnat av Offentliga
Hus. Utförd gemensamt på styrgruppsmöte 2021-03-22
Pos

Text ur funktionsprogrammet

1

Detaljplan

Ej enligt
program
X

Otydlig
Notering
redovisning
-

Förslaget innebär
ändring av detaljplan
Gestaltning?
Risk för överklagande
Översvämningsproble
matik
Klarar ej kommunens
ambition på
träbyggnader

2

BBR-krav.
Energi, takhöjder, brand ljud m
m.

X

-

Osäkerhet kring den
befintliga byggnadens
anpassning till BBRkrav för nybyggnad.
(Stor tillbyggnad
ställer krav på
befintliga byggnaders
anpassning till
dagens BBR-krav)

3

Byggnaden ska ha en naturlig
och tydlig markerad
huvudentré med väl tilltaget
vindfång. Dessutom
eftersträvas mindre
lättillgängliga entréer till
respektive boendeavdelning.
Alla entréer ska förses med
skärmtak.

X

-

Gemensam entré
med vårdcentral

4

Hela eller del av byggnaden
ska byggas i två våningar där
lika fördelning av
boendeavdelningar mellan
planen ska eftersträvas

-

6 avdelningar på plan
1
4 avdelningar på plan
2
Ingen kommunikation
mellan 2 enheter på
plan 2

STRUCTOR PROJEKTLEDNING DALARNA AB
Tel: 010-130 12 01
010-13 01 200 vx

X

-

Org.nr 556654-8698
stefan.mathiassosn@structordala.se
Mobil: 070-693 02 40
Hemsida: www.structor.se
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Mora 2021-03-22/SMA
Sida 2 av 4
5

Korttidsboendet är en separat
boendeenhet med två
avdelningar á 9 lägenheter.
Nedre plan ska härvid
eftersträvas.

6

Stor omsorg ska fästas
för goda och
lättillgängliga
transporter av personal,
boende och material
inom byggnadens plan
och mellan plan.

7.

Utformningen av lokalerna ska
vara sådan att personalstyrkan
mellan avdelningarna inom
respektive boendeenhet
underlättas och stimulerar till
samnyttjande av bl a
nattpersonal

8

Utrymmena dimensioneras för
att tillåta vändning av
rullstolar, sittpermobiler,
vårdsängar och mobila
personlyftar vid några lämpliga
platser på avdelningarna. Två
rullstolar/vårdsängar ska
kunna mötas på några platser i
korridorer och passager.

9

I såväl bostäderna som
gemensamhetsutrymmena
skall några fönster vara
utformade på sådant sätt att
såväl rullstolsburna som
sängliggande skall kunna se ut
på tomten.

-

Bristfällig redovisning

X

-

Ej fullvärdig
kommunikationsmöjli
ghet i respekt plan

X

-

2 enheter med 3
avdelningar och 2
enheter med 2
avdelningar

X

-

Osäkerhet kring den
befintliga byggnadens
anpassning till BBRkrav för nybyggnad.
(Stor tillbyggnad
ställer krav på
befintliga byggnaders
anpassning till
dagens BBR-krav)

X

-

Ingen redovisning av
fasader och sektioner
gör att granskning ej
kan utföras i första
hand för bef byggnad.

X
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Mora 2021-03-22/SMA
Sida 3 av 4
10

Goda ljusinsläpp med
möjlighet att se sin omgivning,
både ute- och inne, både från
säng och sittmöbel gör
lägenheten tilltalande och
funktionellt. Låg bröstning av
fönster kring sittmöblering.

X

-

Ej redovisade fasader
gör att granskning ej
kan utföras i första
hand för bef byggnad.

11

Sängen ska kunna placeras
utmed vägg alternativt ut från
vägg med åtkomlighet för
personal från båda sidorna
med minst 80 cm. Placeringen
ska även medge möjligheten
att se och uppleva utemiljön
genom fönster. Vid nyttjande
av travers ska förflyttning till
rullstol eller duschbrits kunna
ske mellan säng och vägg.
Sänggavel får inte stå under
fönster.

X

-

Tveksam möjlighet på
redovisade ritningar

12

Dörr till badrum kan vara
slagdörr eller rotordörr. Gärna
med öppning på hörnet, delvis
mot rum.

X

13

Ett kontor för rapport- och
dokumenthantering i
anslutning till matsal/samvaro.
Glasruta för kontakt med
matsal/samvaro.

X

14

Separat omklädningsrum med
låsbara klädskåp, skåp för
värdesaker samt tillhörande
toalett- och duschutrymme.
- För män (ca 20 personer)
och kvinnor (ca 80 personer)
- Bör utformas som flertal
rum i byggnaden.

Ej fullvärdigt

X

-

Bristfällig
redovisning.
Placering i källarplan
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Mora 2021-03-22/SMA
Sida 4 av 4
15

Förråd mm

16

Utrymme för fast reservkraft
vid, utifrån lättillgänglig plats.

17

Hyra eller äga?

19

Räddningsvägar runt
byggnaden

20

Golvvärme

21

Logistik inom byggnaden

-

Placering i källarplan

-

Ej redovisat

-

?

-

Redovisning saknas

X

-

Ej redovisad

X

-

Tre plan med
verksamhet i källare
Tydligt
korridorboende

X
X

X

-

22

Läkemedelsförråd

X

-

Ej på respektive plan

23

Spolrum

X

-

Fyller ej hygienkrav

24

Kontor sjuksköterska

X

-

Ej per respektive plan

25

Hygienrum

X

-

Saknas per respektive
våningsplan

Structor Projektledning Dalarna AB

Stefan Mathiasson
Projektledare
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§ 32

OK KS 2019/00334-31

Styrgrupp: Beslut om fortsättning Slipstenen alternativt
Orsagården
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. bygga särskilt boende Slipstenen enligt uppdaterat beslutsunderlag.
2. kommunstyrelsen får efter genomförd upphandling fatta beslut om
igångsättning.

Reservation
Gunilla Frelin (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari att återremittera frågan om Särskilt
boende. Förslaget innebar att gå vidare enligt uppdaterade kalkyler för byggnation av
särskilt boende med 110 platser på Storgärdet. Underlaget bygger på ett ramprogram
som beskriver verksamhetens krav på boendet, ritningar och tidplan. Ärendet
återremitterades då Offentliga hus, ägare till Orsagården, kontaktat kommunen veckan
innan kommunfullmäktige och meddelat intresse för att bygga ut Orsagården.
Orsa kommun har tidigare utrett möjligheten att bygga ut Orsagården. Då
konstaterades att fastigheten i sig var redan överbyggd enligt plan men att detta kunde
lösas genom markförvärv. Med kostnaderna för om- och tillbyggnad samt förvärv av
fastigheten bedömdes projektet bli lika dyrt som en eventuell nyproduktion och 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.
Offentliga hus meddelar nu att försäljning är möjlig, men att de helst vill stå kvar som
hyresvärd. En eventuell försäljning grundar sig på kostnad av tillbyggnad plus värde av
befintlig byggnad, alternativt att kommunen utför entreprenaden och förvärvar
fastigheten.
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för att ge Offentliga hus en
möjlighet att komma med ett alternativt förslag. Offentliga hus fick möjlighet att
presentera ett förslag som lever upp till kommunens krav på funktion och vad det
ekonomiskt skulle innebära, samt möjlighet att bygga på platsen och beräknad
genomförandetid.
Offentliga hus har inlämnat två alternativa förslag. Förslag 1 har stämts av mot
ramprogrammet. Bedömningen är att information saknas för att kunna göra en reell
bedömning om i vilken omfattning förslaget motsvarar ramprogrammet.
Det är svårt att bygga om en befintlig äldre byggnad så att den motsvarar dagens krav.
Det framgår inte klart att Boverkets byggnadsregler (BBR) uppfylls, t.ex. om hela

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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byggnaden klarar energi och ljudkrav. Vid en omfattande ombyggnad krävs dagens
BBR-krav. Det framgår inte heller om byggnaden byggs i trä.
En viktig grundprincip är om kommunen ska hyra eller äga sina fastigheter. Det är
svårt att bedöma om kalkylen från Offentliga Hus kommer att hålla då den inte är
detaljkalkylerad. Stor osäkerhet hur investeringarna ska bedömas vid ett eventuellt köp
som i underlaget beräknas till 255 mkr.
Sammanfattningsvis visar kalkylerna att eget ägande och byggnation på Storgärdet
indikerar en lägre hyra utifrån dagens ränteläge än inlämnat förslag. Slipstenen
motsvarar fullt ut ramprogrammet där personal och intresseorganisationer varit
delaktiga. Trots en högre investeringsutgift att bygga på Storgärdet i egen regi bedöms
kommunen få en mer ändamålsenlig byggnad som i högre utsträckning bidrar till högre
kvalitet och personaleffektivitet.
Länsstyrelsen har lämnat positivt planeringsbesked gällande Storgärdet vilket troligtvis
kommer att minska byggnationskostnaderna. I kommunens kalkyl ingår inte heller de
statsbidrag som kommer att sänka kostnaderna.
På dagens sammanträde med utskottet deltog representanter från Offentliga Hus för
att presentera sitt förslag och svara på frågor. Förslaget innebär att kommunen hyr
lokaler för boendet. Det är en indikativ årshyra på 14 miljoner/år, vilket förklaras som
att hyran kommer att landa inom det prisspannet och har höjd för eventuella
utmaningar (den indikativa hyran ska jämföras med en kalkylerad hyra på 13,5 mkr för
Slipstenen vid eget ägande och nuvarande räntenivå). Offentliga Hus garanterar att
kalkylen om 255 mkr för om- och tillbyggnad stämmer. Förslaget innehåller även ett
alternativ för försäljning vilket innebär en efterföljande förhandling.
De frågor som diskuterades var bland annat om vårdcentralen ska hyra lokaler i
fastigheten. Offentliga Hus har en diskussion med fastighetsansvarig på Regionen, men
det blir i så fall ett separat hyreskontrakt och kommer inte att vara en del av kontraktet
för kommunens särskilda boende. En annan fråga var uppfyllnad av Boverkets energioch ljudkrav där Offentliga Hus menar att totalen av fastigheten ska komma att ha en
bra energiprestanda. Ytterligare frågor rörde räddningsvägar och risk- och
konsekvensbedömningar för högsta möjliga flöden och åtgärder med anledning av
dessa.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-03-22
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
Visionsskiss och exempelritning ombyggnation Orsagården, SÄBO
Förslag ombyggnad Orsagården, SÄBO
PM avstämning Orsagården i förhållande till ramprogram
Offentliga hus kommentarer till SÄBO

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar att
1. bygga särskilt boende Slipstenen enligt uppdaterat beslutsunderlag.
2. kommunstyrelsen får efter genomförd upphandling fatta beslut om
igångsättning.

Yrkanden
Håkan Yngström (C) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Gunilla Frelin (M) yrkar att utskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget
förslag och att Offentliga Hus ska bjudas in till kommunstyrelsen när ärendet
behandlas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Håkan Yngströms (C) yrkande mot Gunilla Frelins
(M) och finner att utskottet bifaller det förstnämnda.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Orsa Lokaler AB, Offentliga hus

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 38

OK KS 2019/00334-31

Beslut om fortsättning Slipstenen alternativt Orsagården
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. bygga särskilt boende Slipstenen enligt uppdaterat beslutsunderlag.
2. kommunstyrelsen får efter genomförd upphandling fatta beslut om
igångsättning.

Reservation
Joakim Larsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Anders
Johansson (V), Bengt-Åke Svahn (KD) och Bibi Andersson (SD) reserverar sig mot
beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari att återremittera frågan om Särskilt
boende (SÄBO). Förslaget innebar att gå vidare enligt uppdaterade kalkyler för
byggnation av särskilt boende med 110 platser på Storgärdet. Underlaget bygger på ett
ramprogram som beskriver verksamhetens krav på boendet, ritningar och tidplan.
Ärendet återremitterades då Offentliga Hus, ägare till Orsagården, kontaktat
kommunen veckan innan kommunfullmäktige och meddelat intresse för att bygga ut
Orsagården.
Orsa kommun har tidigare utrett möjligheten att bygga ut Orsagården. Då
konstaterades att fastigheten i sig var redan överbyggd enligt plan men att detta kunde
lösas genom markförvärv. Med kostnaderna för om- och tillbyggnad samt förvärv av
fastigheten bedömdes projektet bli lika dyrt som en eventuell nyproduktion och inte
optimal för verksamheten. Utifrån tidigare kalkyler och utredningar om en
nyproduktion togs beslut i fullmäktige den 30 september 2019 om ett nytt SÄBO på
Storgärdet. Kommunen har därefter anlitat Structor för tjänsten med en projektledare.
Offentliga Hus meddelar nu att försäljning är möjlig, men att de helst vill stå kvar som
hyresvärd. En eventuell försäljning grundar sig på kostnad av tillbyggnad plus värde av
befintlig byggnad, alternativt att kommunen utför entreprenaden och förvärvar
fastigheten.
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för att ge Offentliga Hus en
möjlighet att komma med ett alternativt förslag. Offentliga Hus fick möjlighet att
presentera ett förslag som lever upp till kommunens krav på funktion och vad det
ekonomiskt skulle innebära, samt möjlighet att bygga på platsen och beräknad
genomförandetid.
Offentliga Hus har inlämnat två alternativa förslag. Förslag 1 har stämts av mot
ramprogrammet. Bedömningen är att information saknas för att kunna göra en reell
bedömning om i vilken omfattning förslaget motsvarar ramprogrammet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Det är svårt att bygga om en befintlig äldre byggnad så att den motsvarar dagens krav.
Det framgår inte klart att Boverkets byggnadsregler (BBR) uppfylls, t.ex. om hela
byggnaden klarar energi- och ljudkrav. Vid en omfattande ombyggnad krävs dagens
BBR-krav. Det framgår inte heller om byggnaden byggs i trä.
En viktig grundprincip är om kommunen ska hyra eller äga sina fastigheter. Det är
svårt att bedöma om kalkylen från Offentliga Hus kommer att hålla då den inte är
detaljkalkylerad. Stor osäkerhet hur investeringarna ska bedömas vid ett eventuellt köp
som i underlaget beräknas till 255 mkr.
Sammanfattningsvis visar kalkylerna att eget ägande och byggnation på Storgärdet
indikerar en lägre hyra utifrån dagens ränteläge än inlämnat förslag. Slipstenen
motsvarar fullt ut ramprogrammet där personal och intresseorganisationer varit
delaktiga. Trots en högre investeringsutgift att bygga på Storgärdet i egen regi bedöms
kommunen få en mer ändamålsenlig byggnad som i högre utsträckning bidrar till högre
kvalitet och personaleffektivitet.
Länsstyrelsen har lämnat positivt planeringsbesked gällande Storgärdet vilket troligtvis
kommer att minska byggnationskostnaderna. I kommunens kalkyl ingår inte heller de
statsbidrag som kommer att sänka kostnaderna.
På dagens sammanträde deltog representanter från Offentliga Hus för att svara på
frågor.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-03-30
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-03-22
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
Visionsskiss och exempelritning ombyggnation Orsagården, SÄBO
Förslag ombyggnad Orsagården, SÄBO
PM avstämning Orsagården i förhållande till ramprogram
Offentliga hus kommentarer till SÄBO

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. bygga särskilt boende Slipstenen enligt uppdaterat beslutsunderlag.
2. kommunstyrelsen får efter genomförd upphandling fatta beslut om
igångsättning.

Yrkanden
Magnus Bjurman (S) yrkar, med instämmande av ordföranden Mikael Thalin (C), bifall
till utskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Joakim Larsson (M) yrkar, med instämmande av Anders Johansson (V), Bengt-Åke
Svahn (KD) och Bibbi Andersson (SD), att kommunen återremitterar ärendet för att
göra ett verkligt omtag, med en oberoende och objektiv undersökning, för att ge
kommunen alternativ för särskilt boende avseende lokaliseringar, ägarformer,
fastighetsdriftsformer, fastighetsförvaltning, behov, dimensionering och utformning.
Anders Johansson (V) yrkar, med instämmande av Bengt-Åke Svahn (KD), på ett
tillägg, om kommunstyrelsen inte återremitterar ärendet enligt ovan, vilket innebär att
kommunen utreder vilka förutsättningarna kan bli om byggandet av särskilt boende
skulle ske som kooperativ hyresrätt.

Beslutsgång avseende återremiss
Ordföranden ställer först proposition på Joakim Larssons yrkande om återremiss eller
om kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag och finner att styrelsen beslutar enligt
det sistnämnda.

Omröstning nr 1
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 9 ja-röster och 4 nej-röster (se
omröstningsbilaga).
Därmed finner ordföranden att kommunstyrelsen avgör ärendet idag.

Beslutsgång avseende utskottets förslag och tilläggsyrkande
Ordföranden ställer därefter proposition på utskottets förslag och finner att styrelsen
bifaller detta. Därefter ställs proposition på Anders Johanssons tilläggsyrkande om
utredning av förutsättningar kring kooperativ hyresrätt och finner att styrelsen avslår
tilläggsyrkandet.

Omröstning nr 2
Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunstyrelsen godkänner följande
ordning: ja-röst för utskottets förslag utan tillägg och nej-röst för Anders Johanssons
tilläggsyrkande. Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 4 nej-röster (se
omröstningsbilaga).
Därmed finner ordföranden att styrelsen föreslår kommunfullmäktige att bygga särskilt
boende Slipstenen enligt uppdaterat beslutsunderlag och att kommunstyrelsen får efter
genomförd upphandling fatta beslut om igångsättning.

Sändlista
Kommunfullmäktige
Orsa Lokaler AB
Offentliga Hus

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32
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Styrgrupp: Beslut om fortsättning Slipstenen alternativt
Orsagården
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. bygga särskilt boende Slipstenen enligt uppdaterat beslutsunderlag.
2. kommunstyrelsen får efter genomförd upphandling fatta beslut om
igångsättning.

Reservation
Gunilla Frelin (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari att återremittera frågan om Särskilt
boende. Förslaget innebar att gå vidare enligt uppdaterade kalkyler för byggnation av
särskilt boende med 110 platser på Storgärdet. Underlaget bygger på ett ramprogram
som beskriver verksamhetens krav på boendet, ritningar och tidplan. Ärendet
återremitterades då Offentliga hus, ägare till Orsagården, kontaktat kommunen veckan
innan kommunfullmäktige och meddelat intresse för att bygga ut Orsagården.
Orsa kommun har tidigare utrett möjligheten att bygga ut Orsagården. Då
konstaterades att fastigheten i sig var redan överbyggd enligt plan men att detta kunde
lösas genom markförvärv. Med kostnaderna för om- och tillbyggnad samt förvärv av
fastigheten bedömdes projektet bli lika dyrt som en eventuell nyproduktion och 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.
Offentliga hus meddelar nu att försäljning är möjlig, men att de helst vill stå kvar som
hyresvärd. En eventuell försäljning grundar sig på kostnad av tillbyggnad plus värde av
befintlig byggnad, alternativt att kommunen utför entreprenaden och förvärvar
fastigheten.
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för att ge Offentliga hus en
möjlighet att komma med ett alternativt förslag. Offentliga hus fick möjlighet att
presentera ett förslag som lever upp till kommunens krav på funktion och vad det
ekonomiskt skulle innebära, samt möjlighet att bygga på platsen och beräknad
genomförandetid.
Offentliga hus har inlämnat två alternativa förslag. Förslag 1 har stämts av mot
ramprogrammet. Bedömningen är att information saknas för att kunna göra en reell
bedömning om i vilken omfattning förslaget motsvarar ramprogrammet.
Det är svårt att bygga om en befintlig äldre byggnad så att den motsvarar dagens krav.
Det framgår inte klart att Boverkets byggnadsregler (BBR) uppfylls, t.ex. om hela

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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byggnaden klarar energi och ljudkrav. Vid en omfattande ombyggnad krävs dagens
BBR-krav. Det framgår inte heller om byggnaden byggs i trä.
En viktig grundprincip är om kommunen ska hyra eller äga sina fastigheter. Det är
svårt att bedöma om kalkylen från Offentliga Hus kommer att hålla då den inte är
detaljkalkylerad. Stor osäkerhet hur investeringarna ska bedömas vid ett eventuellt köp
som i underlaget beräknas till 255 mkr.
Sammanfattningsvis visar kalkylerna att eget ägande och byggnation på Storgärdet
indikerar en lägre hyra utifrån dagens ränteläge än inlämnat förslag. Slipstenen
motsvarar fullt ut ramprogrammet där personal och intresseorganisationer varit
delaktiga. Trots en högre investeringsutgift att bygga på Storgärdet i egen regi bedöms
kommunen få en mer ändamålsenlig byggnad som i högre utsträckning bidrar till högre
kvalitet och personaleffektivitet.
Länsstyrelsen har lämnat positivt planeringsbesked gällande Storgärdet vilket troligtvis
kommer att minska byggnationskostnaderna. I kommunens kalkyl ingår inte heller de
statsbidrag som kommer att sänka kostnaderna.
På dagens sammanträde med utskottet deltog representanter från Offentliga Hus för
att presentera sitt förslag och svara på frågor. Förslaget innebär att kommunen hyr
lokaler för boendet. Det är en indikativ årshyra på 14 miljoner/år, vilket förklaras som
att hyran kommer att landa inom det prisspannet och har höjd för eventuella
utmaningar (den indikativa hyran ska jämföras med en kalkylerad hyra på 13,5 mkr för
Slipstenen vid eget ägande och nuvarande räntenivå). Offentliga Hus garanterar att
kalkylen om 255 mkr för om- och tillbyggnad stämmer. Förslaget innehåller även ett
alternativ för försäljning vilket innebär en efterföljande förhandling.
De frågor som diskuterades var bland annat om vårdcentralen ska hyra lokaler i
fastigheten. Offentliga Hus har en diskussion med fastighetsansvarig på Regionen, men
det blir i så fall ett separat hyreskontrakt och kommer inte att vara en del av kontraktet
för kommunens särskilda boende. En annan fråga var uppfyllnad av Boverkets energioch ljudkrav där Offentliga Hus menar att totalen av fastigheten ska komma att ha en
bra energiprestanda. Ytterligare frågor rörde räddningsvägar och risk- och
konsekvensbedömningar för högsta möjliga flöden och åtgärder med anledning av
dessa.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-03-22
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
Visionsskiss och exempelritning ombyggnation Orsagården, SÄBO
Förslag ombyggnad Orsagården, SÄBO
PM avstämning Orsagården i förhållande till ramprogram
Offentliga hus kommentarer till SÄBO

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar att
1. bygga särskilt boende Slipstenen enligt uppdaterat beslutsunderlag.
2. kommunstyrelsen får efter genomförd upphandling fatta beslut om
igångsättning.

Yrkanden
Håkan Yngström (C) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Gunilla Frelin (M) yrkar att utskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget
förslag och att Offentliga Hus ska bjudas in till kommunstyrelsen när ärendet
behandlas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Håkan Yngströms (C) yrkande mot Gunilla Frelins
(M) och finner att utskottet bifaller det förstnämnda.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Orsa Lokaler AB, Offentliga hus

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 38

OK KS 2019/00334-31

Beslut om fortsättning Slipstenen alternativt Orsagården
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. bygga särskilt boende Slipstenen enligt uppdaterat beslutsunderlag.
2. kommunstyrelsen får efter genomförd upphandling fatta beslut om
igångsättning.

Reservation
Joakim Larsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Anders
Johansson (V), Bengt-Åke Svahn (KD) och Bibi Andersson (SD) reserverar sig mot
beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari att återremittera frågan om Särskilt
boende (SÄBO). Förslaget innebar att gå vidare enligt uppdaterade kalkyler för
byggnation av särskilt boende med 110 platser på Storgärdet. Underlaget bygger på ett
ramprogram som beskriver verksamhetens krav på boendet, ritningar och tidplan.
Ärendet återremitterades då Offentliga Hus, ägare till Orsagården, kontaktat
kommunen veckan innan kommunfullmäktige och meddelat intresse för att bygga ut
Orsagården.
Orsa kommun har tidigare utrett möjligheten att bygga ut Orsagården. Då
konstaterades att fastigheten i sig var redan överbyggd enligt plan men att detta kunde
lösas genom markförvärv. Med kostnaderna för om- och tillbyggnad samt förvärv av
fastigheten bedömdes projektet bli lika dyrt som en eventuell nyproduktion och inte
optimal för verksamheten. Utifrån tidigare kalkyler och utredningar om en
nyproduktion togs beslut i fullmäktige den 30 september 2019 om ett nytt SÄBO på
Storgärdet. Kommunen har därefter anlitat Structor för tjänsten med en projektledare.
Offentliga Hus meddelar nu att försäljning är möjlig, men att de helst vill stå kvar som
hyresvärd. En eventuell försäljning grundar sig på kostnad av tillbyggnad plus värde av
befintlig byggnad, alternativt att kommunen utför entreprenaden och förvärvar
fastigheten.
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för att ge Offentliga Hus en
möjlighet att komma med ett alternativt förslag. Offentliga Hus fick möjlighet att
presentera ett förslag som lever upp till kommunens krav på funktion och vad det
ekonomiskt skulle innebära, samt möjlighet att bygga på platsen och beräknad
genomförandetid.
Offentliga Hus har inlämnat två alternativa förslag. Förslag 1 har stämts av mot
ramprogrammet. Bedömningen är att information saknas för att kunna göra en reell
bedömning om i vilken omfattning förslaget motsvarar ramprogrammet.

Justerandes signatur
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Det är svårt att bygga om en befintlig äldre byggnad så att den motsvarar dagens krav.
Det framgår inte klart att Boverkets byggnadsregler (BBR) uppfylls, t.ex. om hela
byggnaden klarar energi- och ljudkrav. Vid en omfattande ombyggnad krävs dagens
BBR-krav. Det framgår inte heller om byggnaden byggs i trä.
En viktig grundprincip är om kommunen ska hyra eller äga sina fastigheter. Det är
svårt att bedöma om kalkylen från Offentliga Hus kommer att hålla då den inte är
detaljkalkylerad. Stor osäkerhet hur investeringarna ska bedömas vid ett eventuellt köp
som i underlaget beräknas till 255 mkr.
Sammanfattningsvis visar kalkylerna att eget ägande och byggnation på Storgärdet
indikerar en lägre hyra utifrån dagens ränteläge än inlämnat förslag. Slipstenen
motsvarar fullt ut ramprogrammet där personal och intresseorganisationer varit
delaktiga. Trots en högre investeringsutgift att bygga på Storgärdet i egen regi bedöms
kommunen få en mer ändamålsenlig byggnad som i högre utsträckning bidrar till högre
kvalitet och personaleffektivitet.
Länsstyrelsen har lämnat positivt planeringsbesked gällande Storgärdet vilket troligtvis
kommer att minska byggnationskostnaderna. I kommunens kalkyl ingår inte heller de
statsbidrag som kommer att sänka kostnaderna.
På dagens sammanträde deltog representanter från Offentliga Hus för att svara på
frågor.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-03-30
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-03-22
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
Visionsskiss och exempelritning ombyggnation Orsagården, SÄBO
Förslag ombyggnad Orsagården, SÄBO
PM avstämning Orsagården i förhållande till ramprogram
Offentliga hus kommentarer till SÄBO

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. bygga särskilt boende Slipstenen enligt uppdaterat beslutsunderlag.
2. kommunstyrelsen får efter genomförd upphandling fatta beslut om
igångsättning.

Yrkanden
Magnus Bjurman (S) yrkar, med instämmande av ordföranden Mikael Thalin (C), bifall
till utskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Joakim Larsson (M) yrkar, med instämmande av Anders Johansson (V), Bengt-Åke
Svahn (KD) och Bibbi Andersson (SD), att kommunen återremitterar ärendet för att
göra ett verkligt omtag, med en oberoende och objektiv undersökning, för att ge
kommunen alternativ för särskilt boende avseende lokaliseringar, ägarformer,
fastighetsdriftsformer, fastighetsförvaltning, behov, dimensionering och utformning.
Anders Johansson (V) yrkar, med instämmande av Bengt-Åke Svahn (KD), på ett
tillägg, om kommunstyrelsen inte återremitterar ärendet enligt ovan, vilket innebär att
kommunen utreder vilka förutsättningarna kan bli om byggandet av särskilt boende
skulle ske som kooperativ hyresrätt.

Beslutsgång avseende återremiss
Ordföranden ställer först proposition på Joakim Larssons yrkande om återremiss eller
om kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag och finner att styrelsen beslutar enligt
det sistnämnda.

Omröstning nr 1
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 9 ja-röster och 4 nej-röster (se
omröstningsbilaga).
Därmed finner ordföranden att kommunstyrelsen avgör ärendet idag.

Beslutsgång avseende utskottets förslag och tilläggsyrkande
Ordföranden ställer därefter proposition på utskottets förslag och finner att styrelsen
bifaller detta. Därefter ställs proposition på Anders Johanssons tilläggsyrkande om
utredning av förutsättningar kring kooperativ hyresrätt och finner att styrelsen avslår
tilläggsyrkandet.

Omröstning nr 2
Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunstyrelsen godkänner följande
ordning: ja-röst för utskottets förslag utan tillägg och nej-röst för Anders Johanssons
tilläggsyrkande. Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 4 nej-röster (se
omröstningsbilaga).
Därmed finner ordföranden att styrelsen föreslår kommunfullmäktige att bygga särskilt
boende Slipstenen enligt uppdaterat beslutsunderlag och att kommunstyrelsen får efter
genomförd upphandling fatta beslut om igångsättning.

Sändlista
Kommunfullmäktige
Orsa Lokaler AB
Offentliga Hus

Justerandes signatur
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-02-05
Dokument nr: OK KS 2021/00061-1, 041

Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Johan Hult

Ombudgetering av investeringar från år 2020 till 2021
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen, utskott för Samhälle och utskott för Omsorg som alla har
investeringsmedel kvar 2020 har äskat att kvarstående belopp överförs till
investeringsbudgeten 2021 enligt bifogat beslutsunderlag.
Utskott för Lärande förbrukade däremot 584 tkr mer än budget 2020. Redan i
handlingarna inför budget 2021 0ch plan 2022-2024 har de prognostiserade
investeringarna för 2021 justerats upp med 5 mkr i likviditetsberäkningen, då det var
känt att stadsnätet inte skulle förbruka sin budget 2020. Vid likviditetsberäkningen i
budgethandlingarna räknade vi således med investeringsutgifter om 28,5 mkr 2021
jämfört med budget 23,5 mkr.
Med de äskanden om ombudgetering som nu inkommit skulle de totala investeringarna
2021 uppgå till ca 32,3 mkr om alla äskanden bifalles, vilket är 3,8 mkr mer än
likviditetsberäkningen. Samtidigt blev likviditeten 4,8 mkr bättre år 2020 än den
prognos för 2020 som redovisades i budgetunderlagen.
Så likviditetsmässigt föreligger inget hinder att bifalla de äskanden som framförts. Inte
heller driftsmässigt bör det vara några problem då budgeterade kapitalkostnader, totalt
sett, överskrider det idag prognostiserade utfallet. Detta överskott kommer
budgetmässigt fördelas efter behov utifrån det mandat ekonomienheten har enligt
beslutad budget för 2021.

Beslutsunderlag
Sammanställning av ombudgeteringar 2020-2021

Förslag till beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige bifaller äskad ombudgetering (enligt bilaga) med 8 759,2 tkr av
oförbrukade investeringsmedel från år 2020 till år 2021. Investeringsbudgeten 2021
uppgår därefter till 32 259,2 tkr.

Sändlista
Utskottet för strategi
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Samtliga verksamheter

Johan Hult
Ekonomichef
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ÄSKANDE OMBUDGETERING AV INVESTERINGAR
Återstår av Önskad
budget 2020 ombudgetering
Investeringsbudget Kommunstyrelsen
Kod
PROJEKT
919201 IT-projekt/system

Summa Kommunstyrelsen/Stab
Investeringsbudget Service och utveckling
Kod
PROJEKT
923001 Köksutrustning

Summa Service och utveckling
Investeringsbudget Samhälle
Kod
PROJEKT
912080 Inköp av mark
912100 Exploateringsom Lisselhed
913201 Kultur och bibliotek
919210 Stadsnät
919214 ERUF
922440 Ombyggnad gator
922450 Gång och cykelbanor
922480 Vägbelysning
922482 Vägbelysning samförläggning el
922483 Gata samförläggning VA
933440 Ishallen
933510 Rörliga friluftslivet

Summa Samhälle
Investeringsbudget Lärande
Kod
PROJEKT
941000 BUN Centralt
941002 Centralt IT 3 år
Ljuddämpning
94201x Navet
94212x Brantudden
94215x Kyrkbyn
94216x Berget
94217x Lindan 1
94219x Trimsarvet
94221x Digerberget
94225x Orsaskolan

Summa Lärande

Budget
2021

Budget
2020

0,0

900,0
900,0

= möjligt
överföra 2020-2021

Utfall
2020
156,4
156,4

743,6
743,6

Budget 2021
inkl ombudgetering

743,6
743,6

743,6
743,6

0,0

0,0
400,0
400,0

2020-2021
400,0
400,0

0,0

0,0

0,0
2020-2021

450,0
450,0
1 500,0 1 000,0
150,0
150,0
12 000,0 20 000,0
0,0
1 000,0 1 000,0
1 000,0 1 000,0
300,0
300,0
1 000,0 1 000,0
1 400,0 1 400,0
500,0
500,0
300,0
19 600,0 26 800,0

23,1
12 725,0
307,6
1 324,6
706,9
128,1
2 750,3
752,2
754,8
19 472,6

450,0
976,9
150,0
7 275,0
-307,6
-324,6
293,1
171,9
-1 750,3
647,8
-254,8
0,0
7 327,4

976,9
6 350,5

7 327,4

450,0
2 476,9
150,0
18 350,5
0,0
1 000,0
1 000,0
300,0
1 000,0
1 400,0
500,0
300,0
26 927,4

2020-2021
500,0
1 500,0
500,0

2 500,0

500,0
1 500,0

2 000,0

574,1

71,5
32,3
446,5
491,2
7,0
10,6
232,6
717,8
2 583,6

-74,1
1 500,0
0,0
-71,5
-32,3
-446,5
-491,2
-7,0
-10,6
-232,6
-717,8
-583,6

0,0

500,0
1 500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 500,0
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Investeringsbudget Omsorg
Kod
PROJEKT
951002 Centralt IT 3 år

951003 Centralt bilar 5 år
951300 HS inventarier 10 år
ÄHO inventarier

Summa Omsorg

Investeringsbudget Miljö
Kod
PROJEKT

Summa Miljö
Summa TOTALT

Budget
2021

Budget
2020

250,0
300,0
450,0
1 000,0
Budget
2021

Utfall
2020

2020-2021

250,0

67,0

183,0

1 550,0
300,0

1 344,8

2 100,0

1 411,8

205,2
300,0
0,0
688,2

Budget
2020

Utfall
2020

0,0

688,2

688,2

938,2
300,0
450,0
1 688,2

2020-2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

23 500,0 31 800,0

23 624,4
74,3%
Förbrukat

8 175,6

8 759,2

32 259,2

0,0

31 675,6
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 02.03.2021

§ 27

OK KS 2021/00061-1

Ombudgetering av investeringar från 2020 till 2021
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige bifaller äskad ombudgetering enligt bilaga med 8 759,2 tkr av
oförbrukade investeringsmedel från år 2020 till år 2021. Investeringsbudgeten 2021
uppgår därefter till 32 259,2 tkr.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen, utskottet för samhälle och utskottet för omsorg har
investeringsmedel kvar för år 2020 och har äskat att kvarstående belopp överförs till
investeringsbudgeten 2021.
Utskottet för lärande förbrukade däremot 584 tkr mer än budgeterat under förra året.
Redan i handlingarna inför budget 2021 0ch plan 2022 - 2024 har de prognostiserade
investeringarna för 2021 justerats upp med 5 mkr i likviditetsberäkningen, då det var
känt att stadsnätet inte skulle förbruka sin budget under 2020. Vid
likviditetsberäkningen i budgethandlingarna framgår en beräkning av
investeringsutgifter om 28,5 mkr för innevarande år jämfört med 23,5 mkr i budget.
Med de äskanden om ombudgetering som nu inkommit skulle de totala investeringarna
för 2021 uppgå till ca 32,3 mkr om alla äskanden bifalles, vilket är 3,8 mkr mer än
likviditetsberäkningen. Samtidigt blev likviditeten 4,8 mkr bättre år 2020 än den
prognos som redovisades i budgetunderlagen. Så likviditetsmässigt föreligger inget
hinder att bifalla de äskanden som framförts. Inte heller driftsmässigt bör det vara
några problem då budgeterade kapitalkostnader, totalt sett, överskrider det idag
prognostiserade utfallet. Detta överskott kommer budgetmässigt fördelas efter behov
utifrån det mandat ekonomienheten har enligt beslutad budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande ekonomienheten 2021-02-05
Sammanställning ombudgetering av investeringar 2020 - 2021

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige bifaller äskad ombudgetering enligt bilaga med 8 759,2 tkr av
oförbrukade investeringsmedel från år 2020 till år 2021. Investeringsbudgeten 2021
uppgår därefter till 32 259,2 tkr.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 22.03.2021
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investeringsutgifter om 28,5 mkr för innevarande år jämfört med 23,5 mkr i budget.
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några problem då budgeterade kapitalkostnader, totalt sett, överskrider det idag
prognostiserade utfallet. Detta överskott kommer budgetmässigt fördelas efter behov
utifrån det mandat ekonomienheten har enligt beslutad budget.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2020-03-02
Tjänsteutlåtande ekonomienheten 2021-02-05
Bilaga: Sammanställning ombudgetering av investeringar 2020 - 2021

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige bifaller äskad ombudgetering enligt bilaga med 8 759,2 tkr av
oförbrukade investeringsmedel från år 2020 till år 2021. Investeringsbudgeten 2021
uppgår därefter till 32 259,2 tkr.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

7 (21)

Kommunstyrelsens sammanträde den 2021-03-22 - Ombudgetering av ej förbrukade investeringsmedel år 2020 : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2021-03-22 - Ombudgetering av ej förbrukade investeringsmedel år 2020

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 22.03.2021
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Utdragsbestyrkande
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ÄSKANDE OMBUDGETERING AV INVESTERINGAR
Återstår av Önskad
budget 2020 ombudgetering
Investeringsbudget Kommunstyrelsen
Kod
PROJEKT
919201 IT-projekt/system

Summa Kommunstyrelsen/Stab
Investeringsbudget Service och utveckling
Kod
PROJEKT
923001 Köksutrustning

Summa Service och utveckling
Investeringsbudget Samhälle
Kod
PROJEKT
912080 Inköp av mark
912100 Exploateringsom Lisselhed
913201 Kultur och bibliotek
919210 Stadsnät
919214 ERUF
922440 Ombyggnad gator
922450 Gång och cykelbanor
922480 Vägbelysning
922482 Vägbelysning samförläggning el
922483 Gata samförläggning VA
933440 Ishallen
933510 Rörliga friluftslivet

Summa Samhälle
Investeringsbudget Lärande
Kod
PROJEKT
941000 BUN Centralt
941002 Centralt IT 3 år
Ljuddämpning
94201x Navet
94212x Brantudden
94215x Kyrkbyn
94216x Berget
94217x Lindan 1
94219x Trimsarvet
94221x Digerberget
94225x Orsaskolan

Summa Lärande

Budget
2021

Budget
2020

0,0

900,0
900,0

= möjligt
överföra 2020-2021

Utfall
2020
156,4
156,4

743,6
743,6

Budget 2021
inkl ombudgetering

743,6
743,6

743,6
743,6

0,0

0,0
400,0
400,0

2020-2021
400,0
400,0

0,0

0,0

0,0
2020-2021

450,0
450,0
1 500,0 1 000,0
150,0
150,0
12 000,0 20 000,0
0,0
1 000,0 1 000,0
1 000,0 1 000,0
300,0
300,0
1 000,0 1 000,0
1 400,0 1 400,0
500,0
500,0
300,0
19 600,0 26 800,0

23,1
12 725,0
307,6
1 324,6
706,9
128,1
2 750,3
752,2
754,8
19 472,6

450,0
976,9
150,0
7 275,0
-307,6
-324,6
293,1
171,9
-1 750,3
647,8
-254,8
0,0
7 327,4

976,9
6 350,5

7 327,4

450,0
2 476,9
150,0
18 350,5
0,0
1 000,0
1 000,0
300,0
1 000,0
1 400,0
500,0
300,0
26 927,4

2020-2021
500,0
1 500,0
500,0

2 500,0

500,0
1 500,0

2 000,0

574,1

71,5
32,3
446,5
491,2
7,0
10,6
232,6
717,8
2 583,6

-74,1
1 500,0
0,0
-71,5
-32,3
-446,5
-491,2
-7,0
-10,6
-232,6
-717,8
-583,6

0,0

500,0
1 500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 500,0
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Investeringsbudget Omsorg
Kod
PROJEKT
951002 Centralt IT 3 år

951003 Centralt bilar 5 år
951300 HS inventarier 10 år
ÄHO inventarier

Summa Omsorg

Investeringsbudget Miljö
Kod
PROJEKT

Summa Miljö
Summa TOTALT

Budget
2021

Budget
2020

250,0
300,0
450,0
1 000,0
Budget
2021

Utfall
2020

2020-2021

250,0

67,0

183,0

1 550,0
300,0

1 344,8

2 100,0

1 411,8

205,2
300,0
0,0
688,2

Budget
2020

Utfall
2020

0,0

688,2

688,2

938,2
300,0
450,0
1 688,2

2020-2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

23 500,0 31 800,0

23 624,4
74,3%
Förbrukat

8 175,6

8 759,2

32 259,2

0,0

31 675,6
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-02-10
Dokument nr: OK KS 2021/00065-2, 058

Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Marie Ehlin

Förslag till reviderat uppdrags- och samarbetsavtal avseende
upphandling med förtydligande gällande bolag och
kommunalförbund
Sammanfattning av ärendet
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har ett samarbetsavtal avseende upphandling
genom en inköpscentral i Mora kommun.
I förslaget till reviderat uppdrags- och samarbetsavtal avseende upphandling har ett
förtydligande gjorts gällande bolag och kommunalförbund samt för kommuner som
inte ingår i samverkansavtalet.
Förtydligandet avser hur samarbetet ska fungera och vilka upphandlingar som kan
utföras av inköpscentralen. I förslaget framgår även vilket ansvar inköpscentralen har i
upphandlingar där upphandling sker till något av kommunernas bolag eller
kommunalförbund, samt att inköpscentralen ansvarar för att teckna personuppgiftsbiträdesavtal i upphandlingar där biträdessituation uppstår.
Avtalet reglerar även formerna för den ersättning som inköpscentralen kan debitera
bolagen, kommunalförbunden samt de kommuner som inte ingår i samarbetsavtalet,
Förslaget till avtal föreslås ersätta det befintliga avtalet vilket innebär att det behöver
undertecknas på nytt av samtliga samverkande kommuner.
I förslaget till reviderat avtal är den text som lagts till kursiverad.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderat uppdrags- och samarbetsavtal avseende upphandling med
förtydligande gällande bolag och kommunalförbund

Förslag till beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderat uppdrags- och samarbetsavtal
avseende upphandling och uppdrar till kommunchefen att underteckna avtalet.

Sändlista
Mora kommun
Älvdalens kommun

Marie Ehlin
Kommunchef

1(1)
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Uppdrags- och samarbetsavtal avseende upphandling inom Mora,
Orsa och Älvdalens kommuner
1§ Parter
Mora kommun (org. nr. 212000 – 2213), Orsa kommun (org. nr 212000 – 2189)
samt Älvdalens kommun (org. nr 212000 - 2197), nedan parterna.
Detta avtal ersätter det avtal som träffades mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner
2019 efter beslut om att ingå i en gemensam upphandlingsorganisation (MK KS
2019/00369, OK KS 01238 och AK KS 2019/02051).
2§ Bakgrund
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner förklarar härmed sin avsikt att samarbeta i
upphandlingsfrågor för att tillsammans kunna nå bättre effektivitet. Grunden till
samarbetet ska vara en gemensam strävan efter att arbeta med upphandlingsfrågor som
ett strategiskt politiskt viktigt verktyg för att bidra till kommunernas möjligheter till att nå
sina mål och visioner.
Parterna har enats om att samla upphandlingsverksamheten i Mora kommun. Mora
kommun ska inom sin organisation säkerställa att det finns en inköpscentral med tillräckliga
resurser och kompetens för att tillgodose samtliga parters behov som beskrivs i detta
samarbetsavtal. Orsa och Älvdalens kommuner ska utse varsin upphandlingsansvarig eller
motsvarande som ska delta i en gemensam samordningsgrupp.
Parterna förbinder sig att använda inköpscentralens stöd i de frågor som detta avtal
avser, för sina förvaltningar, bolag samt kommunorganisationer i den mån det framgår av
respektive ägardirektiv eller motsvarande.
Parternas samarbete är reglerat genom detta samarbetsavtal och ersätter de tidigare
samarbetsavtalen.
3§ Samarbetet
I samarbetet ingår att inköpscentralen tillgodoser parternas behov av:
-

Upphandling och förvaltning av ramavtal
Upphandling av bygg- och entreprenadtjänster
Objektupphandlingar
Direktupphandlingar

Vidare ska inköpscentralen erbjuda parterna telefonsupport under kontorstid,
administrativt stöd, E-handelsfrågor, processutveckling och utbildning i upphandlings- och
inköpsfrågor.
Inköpscentralen ska hålla parterna informerade om kommande och pågående
upphandlingar genom portalen MOA.
-

Inköpscentralen ansvarar för upphandling och förvaltning av ramavtal till kommunerna
MOA och dess bolag samt kommunalförbund.
Inköpscentralen kan genomföra bygg- och entreprenadtjänster samt objektupphandlingar
för bolagen och kommunalförbund i mån av resurser.
Direktupphandlingar utförs av bolagen och kommunalförbund själva.
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-

-

Om inköpscentralen genomför upphandling, ramavtal/objektupphandling, för kommunens
bolag eller kommunalförbund är inköpscentralen ansvarig för upphandlingsprocessen,
tilldelning, avtalsförvaltning, utlämnande av handling, sekretessprövning och är motpart i
domstol.
Inköpscentralen ansvarar för att teckna personuppgiftsbiträdesavtal i upphandlingar där
biträdessituation uppstår.

4§ Inköpscentral
Mora kommun fungerar som ”inköpscentral” enligt LOU.
Inköpscentralen upphandlar ramavtal i eget namn. Det innebär att beslut om att
upphandla ramavtal liksom förekommande beslut under genomförande av en
ramavtalsupphandling fattas av inköpscentralen, dock i samråd med parterna.
Parterna ansvarar för att utse sina representanter till gemensamma referensgrupper eller
motsvarande vid upphandlingar och att vid samtliga upphandlingar leverera sin
kravspecifikation (behovsbeskrivning) inklusive volymuppgifter i antal och kronor.
Istället för att upphandla ett eget ramavtal kan inköpscentralen besluta om att parterna
ansluter sig till andra inköpscentralers ramavtal.
Innan en upphandling påbörjas ska samarbetsparternas totala gemensamma behov
uppskattas.
5§ Andra upphandlande myndigheter
Andra upphandlande myndigheter eller enheter har rätt att ansluta sig till inköpscentralens ramavtal genom att betala en årlig administrativ avgift (beslutas årligen) och
blir därmed upptagen på listan över avropsberättigade för inköpscentralens ramavtal
6§ Objektupphandlingar
Inköpscentralen har mandat att fatta tilldelningsbeslut och teckna kontrakt vid
objektupphandlingar för parternas räkning.
7§ Part i domstol
Mora kommun genom inköpscentralen är part i domstolsförhandlingar vid överprövning i
fråga om upphandling.
I övriga fall har inköpscentralen rätt att företräda parterna om så önskas av en part.
8§ Ersättning
Mora kommun står för 50 % av inköpscentralens nettokostnader och Älvdalens kommun 25
% och Orsa kommun 25 %.
Med nettokostnader avses faktiska kostnader minus hälften av inköpscentralens inkomster.
Administrativa ersättningar betraktas som inkomster.
Administrativa ersättningar baseras på volymen från inköpscentralens ramavtal avropade
varor och tjänster i kronor. Ersättningen beräknas som en i respektive ramavtal angiven
procentsats av totalbeloppet av avropade varor och tjänster.
Älvdalen och Orsa kommuner faktureras för sin del av nettokostnader halvårsvis i
efterskott.
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För kommunerna MOA:s bolag, kommunalförbund samt kommuner som inte ingår i
samarbetsavtalet debiteras avgift för planerad/påbörjad och/eller genomförd upphandling
enligt prissättning för upphandling.

9§ Uppföljning av Inköpscentralens verksamhet
Inköpscentralens verksamhet styrs av i handlingsplan angivna mål som fastställs årligen av
det partsgemensamma upphandlingsrådet. Inköpscentralen ska sedan till
upphandlingsrådet årligen redovisa uppnådda resultat i förhållande till handlingsplan.
10§ Väsentliga förändringar av förutsättningar för avtalet
Om väsentliga ändringar av verksamheten eller förutsättningar för denna inträffar äger
endera parten rätt att påkalla förhandling om ändring av villkoren i detta
samarbetsavtal.
11§ Överlåtelse av avtalet
Rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal kan inte överlåtas på andra.
12§ Avtalsperiod
Detta avtal gäller tills vidare med start xx. Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen av
endera parten med 12 månaders varsel.
Anslutning till upphandlat ramavtal upphör först vid respektive ramavtals upphörande.
13§ Tvist
Vid eventuell tvist angående innehållet i detta avtal löses av parterna gemensamt i första
hand. Om det inte är möjligt ska tvisten i andra hand lösas av svensk allmän domstol med
tillämpning av svensk rätt.
Detta avtal har skrivits i tre likalydande exemplar varav parterna har erhållit var sitt.
Mora 2021För:
Mora kommun

Peter Karlsson
kommundirektör

Orsa kommun

Älvdalens kommun

Marie Ehlin
kommunchef

Stefan Linde
Kommundirektör
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 02.03.2021

§ 29

OK KS 2021/00065-2

Förslag till reviderat uppdrags- och samarbetsavtal avseende
upphandling med förtydligande gällande bolag och
kommunalförbund
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderat uppdrags- och samarbetsavtal
avseende upphandling och uppdrar till kommunchefen att underteckna avtalet.

Sammanfattning av ärendet
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har ett samarbetsavtal avseende upphandling
genom en inköpscentral i Mora kommun. I förslaget till reviderat uppdrags- och
samarbetsavtal avseende upphandling har ett förtydligande gjorts gällande bolag och
kommunalförbund samt för kommuner som inte ingår i samverkansavtalet.
Förtydligandet avser hur samarbetet ska fungera och vilka upphandlingar som kan
utföras av inköpscentralen. Inköpscentralen ansvarar för upphandling och förvaltning
av ramavtal och kan i mån av resurser genomföra bygg- och entreprenadtjänster samt
objektupphandlingar för bolagen. I förslaget framgår även vilket ansvar
inköpscentralen har i upphandlingar där upphandling sker till något av kommunernas
bolag eller kommunalförbund, samt att inköpscentralen ansvarar för att teckna
personuppgiftsbiträdesavtal i upphandlingar där biträdessituation uppstår.
Avtalet reglerar även formerna för den ersättning som inköpscentralen kan debitera
bolagen, kommunalförbunden samt de kommuner som inte ingår i samarbetsavtalet.
Förslaget till avtal föreslås ersätta det befintliga avtalet vilket innebär att det behöver
undertecknas på nytt av samtliga samverkande kommuner. I förslaget till reviderat
avtal är den text som lagts till kursiverad.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-02-10
Förslag till reviderat uppdrags- och samarbetsavtal avseende upphandling med
förtydligande gällande bolag och kommunalförbund

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderat uppdrags- och samarbetsavtal
avseende upphandling och uppdrar till kommunchefen att underteckna avtalet.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 22.03.2021

§ 31

OK KS 2021/00065-2

Förslag till reviderat uppdrags- och samarbetsavtal avseende
upphandling med förtydligande gällande bolag och
kommunalförbund
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderat uppdrags- och samarbetsavtal
avseende upphandling och uppdrar till kommunchefen att underteckna avtalet.

Sammanfattning av ärendet
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har ett samarbetsavtal avseende upphandling
genom en inköpscentral i Mora kommun. I förslaget till reviderat uppdrags- och
samarbetsavtal avseende upphandling har ett förtydligande gjorts gällande bolag och
kommunalförbund samt för kommuner som inte ingår i samverkansavtalet.
Förtydligandet avser hur samarbetet ska fungera och vilka upphandlingar som kan
utföras av inköpscentralen. Inköpscentralen ansvarar för upphandling och förvaltning
av ramavtal och kan i mån av resurser genomföra bygg- och entreprenadtjänster samt
objektupphandlingar för bolagen. I förslaget framgår även vilket ansvar
inköpscentralen har i upphandlingar där upphandling sker till något av kommunernas
bolag eller kommunalförbund, samt att inköpscentralen ansvarar för att teckna
personuppgiftsbiträdesavtal i upphandlingar där biträdessituation uppstår.
Avtalet reglerar även formerna för den ersättning som inköpscentralen kan debitera
bolagen, kommunalförbunden samt de kommuner som inte ingår i samarbetsavtalet.
Förslaget till avtal föreslås ersätta det befintliga avtalet vilket innebär att det behöver
undertecknas på nytt av samtliga samverkande kommuner. I förslaget till reviderat
avtal är den text som lagts till kursiverad.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-03-02
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-02-10
Förslag till reviderat uppdrags- och samarbetsavtal avseende upphandling med
förtydligande gällande bolag och kommunalförbund

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderat uppdrags- och samarbetsavtal
avseende upphandling och uppdrar till kommunchefen att underteckna avtalet.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

12
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 22.03.2021

§ 31

OK KS 2021/00065-2

Förslag till reviderat uppdrags- och samarbetsavtal avseende
upphandling med förtydligande gällande bolag och
kommunalförbund
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderat uppdrags- och samarbetsavtal
avseende upphandling och uppdrar till kommunchefen att underteckna avtalet.

Sammanfattning av ärendet
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har ett samarbetsavtal avseende upphandling
genom en inköpscentral i Mora kommun. I förslaget till reviderat uppdrags- och
samarbetsavtal avseende upphandling har ett förtydligande gjorts gällande bolag och
kommunalförbund samt för kommuner som inte ingår i samverkansavtalet.
Förtydligandet avser hur samarbetet ska fungera och vilka upphandlingar som kan
utföras av inköpscentralen. Inköpscentralen ansvarar för upphandling och förvaltning
av ramavtal och kan i mån av resurser genomföra bygg- och entreprenadtjänster samt
objektupphandlingar för bolagen. I förslaget framgår även vilket ansvar
inköpscentralen har i upphandlingar där upphandling sker till något av kommunernas
bolag eller kommunalförbund, samt att inköpscentralen ansvarar för att teckna
personuppgiftsbiträdesavtal i upphandlingar där biträdessituation uppstår.
Avtalet reglerar även formerna för den ersättning som inköpscentralen kan debitera
bolagen, kommunalförbunden samt de kommuner som inte ingår i samarbetsavtalet.
Förslaget till avtal föreslås ersätta det befintliga avtalet vilket innebär att det behöver
undertecknas på nytt av samtliga samverkande kommuner. I förslaget till reviderat
avtal är den text som lagts till kursiverad.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-03-02
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-02-10
Förslag till reviderat uppdrags- och samarbetsavtal avseende upphandling med
förtydligande gällande bolag och kommunalförbund

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderat uppdrags- och samarbetsavtal
avseende upphandling och uppdrar till kommunchefen att underteckna avtalet.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

12
(21)
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PROTOKOLLSUTDRAG
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§ 29

OK KS 2021/00065-2

Förslag till reviderat uppdrags- och samarbetsavtal avseende
upphandling med förtydligande gällande bolag och
kommunalförbund
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderat uppdrags- och samarbetsavtal
avseende upphandling och uppdrar till kommunchefen att underteckna avtalet.

Sammanfattning av ärendet
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har ett samarbetsavtal avseende upphandling
genom en inköpscentral i Mora kommun. I förslaget till reviderat uppdrags- och
samarbetsavtal avseende upphandling har ett förtydligande gjorts gällande bolag och
kommunalförbund samt för kommuner som inte ingår i samverkansavtalet.
Förtydligandet avser hur samarbetet ska fungera och vilka upphandlingar som kan
utföras av inköpscentralen. Inköpscentralen ansvarar för upphandling och förvaltning
av ramavtal och kan i mån av resurser genomföra bygg- och entreprenadtjänster samt
objektupphandlingar för bolagen. I förslaget framgår även vilket ansvar
inköpscentralen har i upphandlingar där upphandling sker till något av kommunernas
bolag eller kommunalförbund, samt att inköpscentralen ansvarar för att teckna
personuppgiftsbiträdesavtal i upphandlingar där biträdessituation uppstår.
Avtalet reglerar även formerna för den ersättning som inköpscentralen kan debitera
bolagen, kommunalförbunden samt de kommuner som inte ingår i samarbetsavtalet.
Förslaget till avtal föreslås ersätta det befintliga avtalet vilket innebär att det behöver
undertecknas på nytt av samtliga samverkande kommuner. I förslaget till reviderat
avtal är den text som lagts till kursiverad.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-02-10
Förslag till reviderat uppdrags- och samarbetsavtal avseende upphandling med
förtydligande gällande bolag och kommunalförbund

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderat uppdrags- och samarbetsavtal
avseende upphandling och uppdrar till kommunchefen att underteckna avtalet.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6 (13)
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-01-28
Dokument nr: OK KS 2021/00037-2, 026

Helene Grapenson

Kommunstyrelsen

Förslag till policy för tobak, alkohol och droger
Sammanfattning av ärendet
Tidigare policydokument Drogpolicy för Orsa kommun (2009) samt Policy för rökfri
arbetsplats (2008) behöver uppdateras. Dels har nya riktlinjer för styrdokument
antagits, dels har Orsa kommuns grafiska profil ändrats. Policyn grundar sig på
gällande lagstiftning samt Orsa kommuns förhållningssätt till hälsosamma
arbetsplatser. I denna policy slår vi samman de två tidigare policydokumenten till en
policy då de båda reglerar ett förbjudet, oönskat och ohälsosamt beteende.

Beslutsunderlag
Utkast till Policy för tobak, alkohol och droger
Gällande drogpolicy från 2009
Gällande policy för rökfri arbetsplan från 2008

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar policy för tobak, alkohol och droger vilken därmed ersätter
gällande drogpolicy och policy för rökfri arbetstid.

Sändlista
Utskottet för strategi
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Verksamhetsområden

Helene Grapenson
Personalchef
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29 Policy för tobak, alkohol och droger - OK KS 2021/00037-2 Policy för tobak, alkohol och droger : Policy för rökfri arbetstid från 2008

Policy för rökfri arbetstid i Orsa kommun
Orsa kommuns arbetsplatser och närområden ska vara rökfria.
Kommunen har ett ansvar som arbetsgivare att ingen medarbetare mot
sin vilja utsätts för tobaksrök på arbetsplatsen. Det övergripande målet
riksdagen har för den nationella folkhälsopolitiken är en god hälsa på
lika villkor för hela befolkningen. Tobaksbruk är en av de faktorer som
påverkar folkhälsan mest och det är viktigt att bruket av tobak minskar.
Vi vill också vara föredömen för barn och ungdomar.
Vi ska värna om varumärket Orsa kommun och ett av kommunens
övergripande mål är hälsa. Anställda i kommunen, invånare
och besökare ska alla uppfatta Orsa kommun som en frisk och
hälsofrämjande kommun. Det är viktigt att alla medarbetare trivs, mår
bra och är friska.
Bakgrund
Rökning har många negativa effekter, 6 500 personer dör enligt Statens
folkhälsoinstitut varje år i Sverige på grund av rökning och 500
personer dör på grund av passiv rökning. Detta vill Orsa kommun inte
bidra till.
Syfte
Orsa kommun ska uppfattas som en attraktiv och hälsofrämjande
kommun med friska och hälsosamma arbetsplatser. Våra barn och
ungdomar ska växa upp i rökfria miljöer och få möjlighet att leva ett
rikt liv utan tobak. Ingen ska ofrivilligt utsättas för tobaksrök.
Vision
Långsiktiga målet är att Orsa Kommun ska vara en helt tobaksfri
kommun.
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Gäller från 1juli 2008

29 Policy för tobak, alkohol och droger - OK KS 2021/00037-2 Policy för tobak, alkohol och droger : Rutin för alkohol och droger, utkast

29 Policy för tobak, alkohol och droger - OK KS 2021/00037-2 Policy för tobak, alkohol och droger : Rutin för alkohol och droger, utkast

29 Policy för tobak, alkohol och droger - OK KS 2021/00037-2 Policy för tobak, alkohol och droger : Rutin för alkohol och droger, utkast

29 Policy för tobak, alkohol och droger - OK KS 2021/00037-2 Policy för tobak, alkohol och droger : Rutin för alkohol och droger, utkast

29 Policy för tobak, alkohol och droger - OK KS 2021/00037-2 Policy för tobak, alkohol och droger : Rutin för alkohol och droger, utkast

29 Policy för tobak, alkohol och droger - OK KS 2021/00037-2 Policy för tobak, alkohol och droger : Rutin för rökfri arbetsplats, utkast

29 Policy för tobak, alkohol och droger - OK KS 2021/00037-2 Policy för tobak, alkohol och droger : Rutin för rökfri arbetsplats, utkast

29 Policy för tobak, alkohol och droger - OK KS 2021/00037-2 Policy för tobak, alkohol och droger : Rutin för rökfri arbetsplats, utkast

29 Policy för tobak, alkohol och droger - OK KS 2021/00037-2 Policy för tobak, alkohol och droger : Rutin för rökfri arbetsplats, utkast

29 Policy för tobak, alkohol och droger - OK KS 2021/00037-2 Policy för tobak, alkohol och droger : Rutin för rökfri arbetsplats, utkast

29 Policy för tobak, alkohol och droger - OK KS 2021/00037-2 Policy för tobak, alkohol och droger : Rutin för rökfri arbetsplats, utkast

29 Policy för tobak, alkohol och droger - OK KS 2021/00037-2 Policy för tobak, alkohol och droger : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens utskott för strategis sammanträde den 2021-02-09 - Policy för tobak, alkohol och droger

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 09.02.2021

§ 22

OK KS 2021/00037-2

Policy för tobak, alkohol och droger
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar policy för tobak, alkohol och droger vilken därmed ersätter
gällande drogpolicy och policy för rökfri arbetstid.

Sammanfattning av ärendet
Tidigare policydokument Drogpolicy för Orsa kommun från 2009 samt Policy för rökfri
arbetsplats från 2008 behöver uppdateras. Det nya förslaget grundar sig på gällande
lagstiftning samt Orsa kommuns förhållningssätt till hälsosamma arbetsplatser. I den
nya policyn har de två tidigare policydokumenten slagits samman till en då de båda
reglerar ett förbjudet, oönskat och ohälsosamt beteende.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande personalenheten 2021-01-28
Utkast till Policy för tobak, alkohol och droger
Gällande drogpolicy från 2009
Gällande policy för rökfri arbetsplan från 2008

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar policy för tobak, alkohol och droger vilken därmed ersätter
gällande drogpolicy och policy för rökfri arbetstid.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 22.03.2021

§ 26

OK KS 2021/00037-2

Policy för tobak, alkohol och droger
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar policy för tobak, alkohol och droger med tillägget att denna
även gäller för förtroendevalda i samband med fullföljande av uppdrag. Policyn ersätter
gällande drogpolicy och policy för rökfri arbetstid.

Sammanfattning av ärendet
Tidigare policydokument Drogpolicy för Orsa kommun från 2009 samt Policy för rökfri
arbetsplats från 2008 behöver uppdateras. Det nya förslaget grundar sig på gällande
lagstiftning samt Orsa kommuns förhållningssätt till hälsosamma arbetsplatser. I den
nya policyn har de två tidigare policydokumenten slagits samman till en då de båda
reglerar ett förbjudet, oönskat och ohälsosamt beteende. Policyn gäller även för de
kommunala bolagen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2020-03-02
Tjänsteutlåtande personalenheten 2021-01-28
Utkast till Policy för tobak, alkohol och droger
Gällande drogpolicy från 2009
Gällande policy för rökfri arbetsplan från 2008
Rutin för alkohol och droger (utkast)
Rutin för rökfri arbetsplats (utkast)

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar policy för tobak, alkohol och droger vilken därmed ersätter
gällande drogpolicy och policy för rökfri arbetstid.

Yrkande
Gunilla Elings Friberg (S) yrkar på ett tillägg med instämmande av Aino Eurenius (C)
och Joep Meens (MP) att policyn även gäller för förtroendevalda i samband med
fullföljande av uppdrag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på utskottets förslag och sedan på
tilläggsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller båda.

Sändlista
Kommunfullmäktige
Orsabostäder AB, Orsa Lokaler AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 22.03.2021

NODAVA AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 22.03.2021

§ 26

OK KS 2021/00037-2

Policy för tobak, alkohol och droger
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar policy för tobak, alkohol och droger med tillägget att denna
även gäller för förtroendevalda i samband med fullföljande av uppdrag. Policyn ersätter
gällande drogpolicy och policy för rökfri arbetstid.

Sammanfattning av ärendet
Tidigare policydokument Drogpolicy för Orsa kommun från 2009 samt Policy för rökfri
arbetsplats från 2008 behöver uppdateras. Det nya förslaget grundar sig på gällande
lagstiftning samt Orsa kommuns förhållningssätt till hälsosamma arbetsplatser. I den
nya policyn har de två tidigare policydokumenten slagits samman till en då de båda
reglerar ett förbjudet, oönskat och ohälsosamt beteende. Policyn gäller även för de
kommunala bolagen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2020-03-02
Tjänsteutlåtande personalenheten 2021-01-28
Utkast till Policy för tobak, alkohol och droger
Gällande drogpolicy från 2009
Gällande policy för rökfri arbetsplan från 2008
Rutin för alkohol och droger (utkast)
Rutin för rökfri arbetsplats (utkast)

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar policy för tobak, alkohol och droger vilken därmed ersätter
gällande drogpolicy och policy för rökfri arbetstid.

Yrkande
Gunilla Elings Friberg (S) yrkar på ett tillägg med instämmande av Aino Eurenius (C)
och Joep Meens (MP) att policyn även gäller för förtroendevalda i samband med
fullföljande av uppdrag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på utskottets förslag och sedan på
tilläggsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller båda.

Sändlista
Kommunfullmäktige
Orsabostäder AB, Orsa Lokaler AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

7 (21)

OK KS 2021/00037-4 Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2021-03-22 - Policy för tobak, alkohol och droger : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2021-03-22 - Policy för tobak, alkohol och droger

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 22.03.2021

NODAVA AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 09.02.2021

§ 22

OK KS 2021/00037-2

Policy för tobak, alkohol och droger
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar policy för tobak, alkohol och droger vilken därmed ersätter
gällande drogpolicy och policy för rökfri arbetstid.

Sammanfattning av ärendet
Tidigare policydokument Drogpolicy för Orsa kommun från 2009 samt Policy för rökfri
arbetsplats från 2008 behöver uppdateras. Det nya förslaget grundar sig på gällande
lagstiftning samt Orsa kommuns förhållningssätt till hälsosamma arbetsplatser. I den
nya policyn har de två tidigare policydokumenten slagits samman till en då de båda
reglerar ett förbjudet, oönskat och ohälsosamt beteende.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande personalenheten 2021-01-28
Utkast till Policy för tobak, alkohol och droger
Gällande drogpolicy från 2009
Gällande policy för rökfri arbetsplan från 2008

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar policy för tobak, alkohol och droger vilken därmed ersätter
gällande drogpolicy och policy för rökfri arbetstid.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-03-22
Dokument nr: OK KS 2021/00104-1, 100

Marie Ehlin

Kommunstyrelsen

Rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på
särskilt angivna platser
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat om en förordning som från 11 mars 2021 ger kommuner rätt
att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för
trängsel.
Kommunernas normgivningsmakt har utvidgats i 8 kap 1 § i förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Bestämmelsen ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att:


vistas i en park,



på en badplats eller,



på någon annan liknande särskild plats.

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att:


det på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel,



att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och



inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.

Bemyndigandet i 8 kap 1 § förordningen grundas på 13 § lagen (2021:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen).
Det är kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud enligt
förordningen. Lagstiftningen i sig inte säger inget om på vilken nivå beslut om förbud
med stöd av bemyndigandet ska fattas. Beslutanderätten utgår därmed från
fullmäktige. Behov av korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess talar enligt SKR
för att det finns intresse av att överlåta viss beslutanderätt på styrelsen eller en nämnd.
Förbudsförskrifter inom det aktuella området kan ses som frågor av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Sådana frågor faller inom
fullmäktiges exklusiva beslutanderätt enligt 5 kap 1 § KL.
Fullmäktiges ställningstagande till användning av bemyndigandet kan dock förenas
med villkor som minskar förbudens ingripande karaktär. Det kan handla om att förbud
bara får gälla under korta perioder och eller på vissa angivna och begränsade områden.
Det rättsliga utrymmet att överlåta beslutsfattande på nämnd eller styrelsen ökar då.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-03-22
Dokument nr: OK KS 2021/00104-1, 100

Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på en särskilt
angiven plats ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra
sig över kommunens förslag.
Överträdelser av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen är
kriminaliserade genom 24 § covid-19-lagen och kan leda till penningböter på ett belopp
om 2000 kr av Polismyndigheten.
För att snabbt kunna ta beslut utifrån granskning av trängsel eller varsel om stora
folksamlingar inför högtider som valborg, student, midsommar och event som kan
skapa trängsel föreslås beslutanderätten att införa begränsningar delegeras till
Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
PM: Föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att delegera rätt att meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser till kommunstyrelsen.

Sändlista
Kommunpolisen

Marie Ehlin
Kommunchef
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PM
2021-03-19
Dokument nr: OK KS 2021/00104-2, 100

Marie Ehlin

Föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna
platser

Regeringen har beslutat om en förordning som från 11 mars 2021 ger
kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på
platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Detta PM är en sammanställning av SKR:s information om kommuners rätt
att föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser.
Informationen är hämtad 2021-03-19 på:
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/kommunersrattattforbjudavist
elsepavissaplatser.37202.html#5.57741cd17802c53a6c60a34,5.57741cd17802
c53a6c60fab,5.57741cd17802c53a6c612e3,5.57741cd17802c53a6c613c8,5.577
41cd17802c53a6c61431,5.57741cd17802c53a6c6804a,5.57741cd17802c53a6c6
1493,5.57741cd17802c53a6c61022

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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Rätten att utfärda föreskrifter
Kommunernas normgivningsmakt har utvidgats i 8 kap 1 § i förordningen
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19.
Bestämmelsen ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att:


vistas i en park,



på en badplats eller,



på någon annan liknande särskild plats.

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att:


det på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel,



att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom
riket, och



inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas
frihet.

Bemyndigandet i 8 kap 1 § förordningen grundas på 13 § lagen (2021:4) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
(covid-19-lagen).

Kommunfullmäktige och delegation
Det är kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud enligt
förordningen. Lagstiftningen i sig inte säger inget om på vilken nivå beslut om
förbud med stöd av bemyndigandet ska fattas. Beslutanderätten utgår därmed
från fullmäktige. Behov av korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess
talar enligt SKR för att det finns intresse av att överlåta viss beslutanderätt på
styrelsen eller en nämnd.
Förbudsförskrifter inom det aktuella området kan ses som frågor av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Sådana
frågor faller inom fullmäktiges exklusiva beslutanderätt enligt 5 kap 1 § KL.
Fullmäktiges ställningstagande till användning av bemyndigandet kan dock
förenas med villkor som minskar förbudens ingripande karaktär. Det kan
handla om att förbud bara får gälla under korta perioder och eller på vissa
angivna och begränsade områden. Det rättsliga utrymmet att överlåta
beslutsfattande på nämnd eller styrelsen ökar då.
För att snabbt kunna ta beslut utifrån granskning av trängsel eller varsel om
stora folksamlingar inför högtider som valborg, student, midsommar och
event som Orsayran, cruisingar m.m. föreslås beslutanderätten att införa
begränsningar delegeras till Kommunstyrelsen.
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Frågor att beakta inför framtagandet av föreskrift
En kommunal föreskrift ska utformas med hänsyn både till de inskränkningar
som framgår av covid-19-lagen och förordningen.



Faller den tänkta förskriftens geografiska räckvidd inom ramen för
bemyndigandet?
Är föreskrifterna för långtgående, det vill säga innebär de ett hinder
mot att förflytta sig inom riket eller i övrigt innebär obefogade
inskränkningar i enskildas frihet?

Även om den tänka föreskriften rent geografiskt faller inom bemyndigandet
måste det också finnas en påtaglig risk för trängsel. Att risken ska vara
påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en avlägsen eller teoretisk risk
för trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att
trängsel kan komma att uppstå. En sådan risk kan t.ex. erfarenhetsmässigt
finnas i samband med vissa högtider eller under vissa delar av året. Det bör
dock inte krävas någon mera omfattande utredning i denna fråga och det
behöver heller inte ha uppstått trängsel på platsen för att föreskriften ska
kunna godtas (jämför Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 2149-18).
Kommunala föreskrifter med stöd av covid-19-lagen får inte innebära så
omfattande inskränkningar att förbudet blir ett hinder mot att förflytta sig
inom riket. Som exempel anges i propositionen att det inte är tillåtet att införa
ett förbud mot att vistas inom ett område som omsluter en bostadsfastighet.
Det är också viktigt att komma ihåg att det är den sammanlagda effekten av
föreskrifterna som ska beaktas. (Prop. 2020/21:79 s. 104.).
Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i
enskildas frihet. Det ges inga exempel i förarbetena på vilka typer av
inskränkningar som anses obefogade, däremot ska enligt prop. 2020/21:79 s.
105 hänsyn tas till:



Geografisk omfattning – är denna väl avvägd i förhållande till syftet
och behovet av att förebygga smittspridning?
Tidsmässig giltighet – om risk för trängsel förekommer endast under
vissa tider på dygnet, vissa årstider etc. bör föreskriftens förbud
enbart gälla under dessa tider.

Om det efter föreskriftens antagande visar sig att risken för trängsel på en
specifik plats har upphört, bör kommunen besluta att upphäva föreskriften
fattas. Ett sådant beslut fattas av det kommunala organ som har beslutat om
införande av föreskriften.

Plats som vistelseförbudet kan omfatta
I 13 § covid-19-lagen räknas vissa platser upp som exempel på geografiska
områden som en kommunal föreskrift om förbud mot vistelse kan omfatta:




Parker
Badplatser
Annan liknande särskilt angiven plats
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Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att det endast är
vissa typer av platser omfattas av bemyndigandet. De platser som omfattas är
sådana som allmänheten typiskt sett har tillträde till. Av propositionen
framgår dock uttryckligen att vissa platser inte omfattas. Det är platser där det
bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer betydande
omfattning, t.ex. köpcentrum och bibliotek, och platser som framför allt
används för att förflytta sig från en plats till en annan, t.ex. gågator och
bilvägar, fartyg och andra färdmedel. Förbudföreskrifter kan alltså inte gälla
sådana platser. Inte heller kan förbudsföreskrifter utfärdas med stöd av
bemyndigandet för bostäder och arbetsplatser (Prop. 2020/21:79 s. 55 och
104.)
Föreskrifterna kan bara omfatta förbud mot att vistas på en viss särskilt
angiven plats. Det innebär att det inte är möjligt att t.ex. tillåta vistelse på en
plats under förutsättning att besökarna iakttar särskilda förhållningsregler
som krav på bärande av munskydd etc. Sådana frågor regleras i annan
ordning. Det är heller inte möjligt att besluta om föreskrifter som innebär
förbud mot att lämna en viss plats.
Platsen eller platserna som föreskrifterna avser måste identifieras och
avgränsas på ett tydligt sätt. För att uppnå en ändamålsenlig tydlighet kan
med fördel en kartbilaga som illustrerar det förbjudna området fogas till
föreskriften. Föreskriftens text måste i dessa fall kopplas till kartbilagan.
Ett generellt förbud mot att vistas på en viss typ av plats, till exempel
badplatser är därför inte förenligt med att platsen ska kunna identifieras.

Samråd
Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på en
särskilt angiven plats ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges
tillfälle att yttra sig över kommunens förslag.

Kungörelse och expediering
Av bestämmelsen i 8 kap. 13 § KL framgår att kommunala föreskrifter ska
kungöras genom att det på kommunens anslagstavla tillkännages att
protokollet för de beslutade föreskrifterna har justerats.
Gällande föreskrifter ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens
webbplats. De ska där vara samlade i kommunens författningssamling eller på
något annat sätt. Innehållet i samlingen ska framgå av ett register eller någon
annan förteckning på webbplatsen.
Utöver dessa grundläggande krav bör beslutet och tillhörande handlingar
även anslås på den aktuella platsen, skickas till Polismyndigheten, den
regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten (som fått
regeringens uppdrag att föra en förteckning över föreskrifter som meddelats
med stöd av covid-19-lagen). Platsen kan också spärras av. (Se prop.
2020/21:79 s. 104.).
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Ikraftträdande
För att kommunala föreskrifter ska få rättsverkan mot allmänheten förutsätts
att de har offentliggjorts i enlighet med det som sagts ovan.
Den kommunalrättsliga huvudregeln är att kommunala beslut, även beslut om
föreskrifter, börjar gälla så snart det finns justerat protokoll över beslutet –
om inte kommunen beslutar om senare ikraftträdande. I 13 kap. 14 § KL anges
att ett beslut som kan överklagas med laglighetsprövning får verkställas innan
det fått laga kraft om inte särskilda skäl talar mot det. Vid bedömningen ska
särskild hänsyn tas till om verkställigheten av beslutet kommer att kunna
rättas.
I prop. 2011/12:149 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter uttalade
regeringen att ”Kommunala beslut, även normbeslut, anses gällande från den
tidpunkten då protokollet över beslutet har justerats. Av allmänna
rättsgrundsatser anses dock följa att normbesluten inte har bindande verkan
mot enskilda, dvs. är verkställbara, innan de har kungjorts. Den
grundläggande formen för offentliggörande av kommunala beslut är
tillkännagivandet på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet
har justerats.”
Ett beslut om föreskrifter av fullmäktige eller av en kommunal nämnd med
stöd av förordningen bör kunna justeras omedelbart varpå tillkännagivande
om justeringen på kommunens anslagstavla (numera på kommunens
webbplats) liksom tillgängliggörande av föreskriften på kommunens
webbplats borde kunna ordnas tämligen omgående.
Det finns inga regler om att föreskrifterna ska överprövas av länsstyrelsen
eller annat statligt organ, som är fallet vad gäller föreskrifter som meddelas av
kommunen med stöd av ordningslagen och anslutande föreskrifter.

Böter
Överträdelser av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd av
förordningen är kriminaliserade genom 24 § covid-19-lagen och kan leda till
penningböter på ett belopp om 2000 kr av Polismyndigheten.

Polisens uppgift att bevaka överträdelser
Föreskrifter av nu aktuell karaktär omfattas varken av kommunens,
länsstyrelsen eller annan myndighets tillsynsansvar - det är en uteslutande
polisiär uppgift att bevaka överträdelser.
En annan konsekvens av att det införs ett förbud mot att vistas på en viss plats
är att det inte är möjligt att hålla en allmän sammankomst eller offentlig
tillställning på den platsen.
Det följer av allmänna principer att myndigheters personal i tjänsteutövning
får vidta nödvändiga och trängande åtgärder på en plats som omfattas av ett
vistelseförbud. Det gäller t.ex. polis, sjukvård och totalförsvar (prop.
2020/21:79 s. 105).
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Beslutsmall: Föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt
angivna platser

Orsa kommun föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1 § förordningen
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19.
1 § Det är förbjudet att vistas inom det område vid X-badet vid sjön Y som
framgår av bilaga 1. Förbudet gäller från och med ÅÅMMDD och till och med
den ÅÅMMDD.

2 § Förbudet/förbuden i 1–X §§ gäller inte vistelse som är föranledd av
platsens drift, underhåll eller liknande.
3 § Den bryter mot 1 § kan dömas till penningböter enligt 24 § lagen om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Beslutat fattat
Med stöd av delegation
För kommunstyrelsen

Namn
Titel
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 12.04.2021

§ 44

OK KS 2021/00104-1

Rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på
särskilt angivna platser
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att delegera rätt att meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat om en förordning som från 11 mars 2021 ger kommuner rätt
att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för
trängsel.
Kommunernas normgivningsmakt har utvidgats i 8 kap 1 § i förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Det är
kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud enligt förordningen.
Lagstiftningen i sig inte säger inget om på vilken nivå beslut om förbud med stöd av
bemyndigandet ska fattas. Beslutanderätten utgår därmed från fullmäktige. Behov av
korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess talar enligt Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) för att det finns intresse av att överlåta viss beslutanderätt på styrelsen
eller en nämnd.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef
PM: Föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser

Förslag till beslut
Kommunchefen föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att delegera rätt att meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser till kommunstyrelsen.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15
(21)

1-04-12 - Rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2021-04-12 - Rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 12.04.2021

§ 44

OK KS 2021/00104-1

Rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på
särskilt angivna platser
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att delegera rätt att meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat om en förordning som från 11 mars 2021 ger kommuner rätt
att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för
trängsel.
Kommunernas normgivningsmakt har utvidgats i 8 kap 1 § i förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Det är
kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud enligt förordningen.
Lagstiftningen i sig inte säger inget om på vilken nivå beslut om förbud med stöd av
bemyndigandet ska fattas. Beslutanderätten utgår därmed från fullmäktige. Behov av
korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess talar enligt Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) för att det finns intresse av att överlåta viss beslutanderätt på styrelsen
eller en nämnd.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef
PM: Föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser

Förslag till beslut
Kommunchefen föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att delegera rätt att meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser till kommunstyrelsen.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15
(21)

31 Svar medborgarförslag om uppförande av parkeringar, Blåtryvägen - OK KS 2020/00783-2 Svar medborgarförslag om uppförande av parkeringar, Blåtryvägen : Svar medborgarförslag om uppförande av parkeringar, Blåtryvägen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dokument nr: OK KS 2020/00783-2, 315

Verksamhetsområde samhälle
Elin Djus

Kommunstyrelsen

Svar medborgarförslag om uppförande av parkeringar,
Blåtryvägen
Sammanfattning av ärendet
Enligt inlämnat förslag önskar medborgaren att kommunen anlägger parkeringsplatser
på en grönyta (nordväst om korsningen Blåtryvägen/Stenbergsvägen) som finns i
anslutning till radhuslängan vid Blåtryvägen. Parkeringen ska ge boende i
radhuslängan fler parkeringsplatser som i sin tur leder till att bilar inte parkerar utmed
gatan och på så sätt förbättras framkomlighet vid t.ex. snöröjning.

Svar
Grönytan i fråga är detaljplanelagd för ändamålet bostäder. Orsa kommun såsom
fastighetsägaren planerar att sälja området för bostadsändamål. En parkering kommer
därför inte att anläggas på ytan.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Förslag till beslut
Parkering kommer inte anläggas på området eftersom området är detaljplanelagt för
bostäder. Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Sändlista
[Löpande text]

[Ange förvaltningschefens Förnamn Efternamn]
Förvaltningschef

1(1)

2020/00783-2 Svar medborgarförslag om uppförande av parkeringar, Blåtryvägen : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens utskott för samhälles sammanträde den 2021-02-23 - Svar medborgarförslag om uppförande av parkeringar, Blåtryvägen

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för samhälle
Sammanträdesdatum: 23.02.2021

§ 29

OK KS 2020/00783-2

Svar medborgarförslag om uppförande av parkeringar,
Blåtryvägen
Beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att parkering inte kommer anläggas på området eftersom
området är detaljplanelagt för bostäder. Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Reservation
Lars Olov Simu (KD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Enligt inlämnat förslag önskar medborgaren att kommunen anlägger parkeringsplatser
på en grönyta (nordväst om korsningen Blåtryvägen/Stenbergsvägen) som finns i
anslutning till radhuslängan vid Blåtryvägen. Parkeringen ska ge boende i
radhuslängan fler parkeringsplatser som i sin tur leder till att bilar inte parkerar utmed
gatan och på så sätt förbättras framkomlighet vid t.ex. snöröjning.

Svar
Grönytan i fråga är detaljplanelagd för ändamålet bostäder. Orsa kommun såsom
fastighetsägaren planerar att sälja området för bostadsändamål. En parkering kommer
därför inte att anläggas på ytan.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Förslag till beslut
Parkering kommer inte anläggas på området eftersom området är detaljplanelagt för
bostäder. Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Yrkande
Joakim Larsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3 (11)

Blåtryvägen - OK KS 2020/00783-2 Svar medborgarförslag om uppförande av parkeringar, Blåtryvägen : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2021-03-22 - Svar medborgarförslag om uppförande av parkeringar, Blåtryvägen

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 22.03.2021

§ 29

OK KS 2020/00783-2

Svar medborgarförslag om uppförande av parkeringar,
Blåtryvägen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att parkering inte kommer anläggas på området eftersom
området är detaljplanelagt för bostäder. Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Enligt inlämnat förslag önskar medborgaren att kommunen anlägger parkeringsplatser
på en grönyta (nordväst om korsningen Blåtryvägen/Stenbergsvägen) som finns i
anslutning till radhuslängan vid Blåtryvägen. Parkeringen ska ge boende i
radhuslängan fler parkeringsplatser som i sin tur leder till att bilar inte parkerar utmed
gatan och på så sätt förbättras framkomligheten till exempel vid snöröjning.
I tjänsteutlåtandet från verksamheten så informeras om att grönytan i fråga är
detaljplanelagd för ändamålet bostäder. Orsa kommun såsom fastighetsägare planerar
att sälja området för bostadsändamål. En parkering kommer därför inte att anläggas på
ytan.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2021-02-23
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2021-01-19
Medborgarförslag 2020-10-19

Förslag till beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att parkering inte kommer anläggas på området eftersom
området är detaljplanelagt för bostäder. Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10
(21)

ens sammanträde den 2021-03-22 - Svar medborgarförslag om uppförande av parkeringar, Blåtryvägen : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2021-03-22 - Svar medborgarförslag om uppförande av parkeringar, Blåtryvägen

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 22.03.2021

§ 29

OK KS 2020/00783-2

Svar medborgarförslag om uppförande av parkeringar,
Blåtryvägen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att parkering inte kommer anläggas på området eftersom
området är detaljplanelagt för bostäder. Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Enligt inlämnat förslag önskar medborgaren att kommunen anlägger parkeringsplatser
på en grönyta (nordväst om korsningen Blåtryvägen/Stenbergsvägen) som finns i
anslutning till radhuslängan vid Blåtryvägen. Parkeringen ska ge boende i
radhuslängan fler parkeringsplatser som i sin tur leder till att bilar inte parkerar utmed
gatan och på så sätt förbättras framkomligheten till exempel vid snöröjning.
I tjänsteutlåtandet från verksamheten så informeras om att grönytan i fråga är
detaljplanelagd för ändamålet bostäder. Orsa kommun såsom fastighetsägare planerar
att sälja området för bostadsändamål. En parkering kommer därför inte att anläggas på
ytan.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2021-02-23
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2021-01-19
Medborgarförslag 2020-10-19

Förslag till beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att parkering inte kommer anläggas på området eftersom
området är detaljplanelagt för bostäder. Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10
(21)

2021-02-23 - Svar medborgarförslag om uppförande av parkeringar, Blåtryvägen : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens utskott för samhälles sammanträde den 2021-02-23 - Svar medborgarförslag om uppförande av parkeringar, Blåtryvägen

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för samhälle
Sammanträdesdatum: 23.02.2021

§ 29

OK KS 2020/00783-2

Svar medborgarförslag om uppförande av parkeringar,
Blåtryvägen
Beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att parkering inte kommer anläggas på området eftersom
området är detaljplanelagt för bostäder. Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Reservation
Lars Olov Simu (KD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Enligt inlämnat förslag önskar medborgaren att kommunen anlägger parkeringsplatser
på en grönyta (nordväst om korsningen Blåtryvägen/Stenbergsvägen) som finns i
anslutning till radhuslängan vid Blåtryvägen. Parkeringen ska ge boende i
radhuslängan fler parkeringsplatser som i sin tur leder till att bilar inte parkerar utmed
gatan och på så sätt förbättras framkomlighet vid t.ex. snöröjning.

Svar
Grönytan i fråga är detaljplanelagd för ändamålet bostäder. Orsa kommun såsom
fastighetsägaren planerar att sälja området för bostadsändamål. En parkering kommer
därför inte att anläggas på ytan.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Förslag till beslut
Parkering kommer inte anläggas på området eftersom området är detaljplanelagt för
bostäder. Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Yrkande
Joakim Larsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3 (11)

ppen vattenväg - Lillån - OK KS 2020/00799-2 Svar medborgarförslag om öppen vattenväg - Lillån : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens utskott för samhälles sammanträde den 2021-02-23 - Svar medborgarförslag om öppen vattenväg - Lillån

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för samhälle
Sammanträdesdatum: 23.02.2021

§ 30

OK KS 2020/00799-2

Svar medborgarförslag om öppen vattenväg - Lillån
Beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med motivering
att det finns ett behov av att förnya och utveckla hela området runt Lillån, från
vattenverket i Boggas ned 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 samt alternativ till träbryggorna.

Sammanfattning av ärendet
Medborgaren önskar att Lillån röjs upp och nedfallna träd tas bort för att förbättra
tillgängligheten för både boende och turister.

Svar
Det finns ett behov av att förnya och utveckla hela området runt Lillån, från
vattenverket i Boggas ned 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 samt alternativ till träbryggorna.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4 (11)

dborgarförslag om öppen vattenväg - Lillån - OK KS 2020/00799-2 Svar medborgarförslag om öppen vattenväg - Lillån : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2021-03-22 - Svar medborgarförslag om öppen vattenväg - Lillån

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 22.03.2021

§ 30

OK KS 2020/00799-2

Svar medborgarförslag om öppen vattenväg - Lillån
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med motivering
att det finns ett behov av att förnya och utveckla hela området runt Lillån, från
vattenverket i Boggas ned 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 samt alternativ till träbryggorna.

Sammanfattning av ärendet
Medborgaren önskar att Lillån röjs upp och nedfallna träd tas bort för att förbättra
tillgängligheten för både boende och turister.
I svaret från verksamheten så beskrivs att det finns ett behov av att förnya och utveckla
hela området runt Lillån, från vattenverket i Boggas ned till Lillåviken.
Verksamhetsområde Samhälle ska påbörja ett projekt för Lillån där man kommer se
över frågor som till exempel röjning av Lillåskogen, röjning av strandområden,
renovering av befintlig gång- och cykelbro över Lillån, förbättring och utveckling av
stigar inom Lillåskogen samt alternativ till träbryggorna.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2021-02-23
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2021-02-11
Medborgarförslag 2020-10-23

Förslag till beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med motivering
att det finns ett behov av att förnya och utveckla hela området runt Lillån, från
vattenverket i Boggas ned 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 samt alternativ till träbryggorna.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11
(21)

utdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2021-03-22 - Svar medborgarförslag om öppen vattenväg - Lillån : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2021-03-22 - Svar medborgarförslag om öppen vattenväg - Lillån

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 22.03.2021

§ 30

OK KS 2020/00799-2

Svar medborgarförslag om öppen vattenväg - Lillån
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med motivering
att det finns ett behov av att förnya och utveckla hela området runt Lillån, från
vattenverket i Boggas ned 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 samt alternativ till träbryggorna.

Sammanfattning av ärendet
Medborgaren önskar att Lillån röjs upp och nedfallna träd tas bort för att förbättra
tillgängligheten för både boende och turister.
I svaret från verksamheten så beskrivs att det finns ett behov av att förnya och utveckla
hela området runt Lillån, från vattenverket i Boggas ned till Lillåviken.
Verksamhetsområde Samhälle ska påbörja ett projekt för Lillån där man kommer se
över frågor som till exempel röjning av Lillåskogen, röjning av strandområden,
renovering av befintlig gång- och cykelbro över Lillån, förbättring och utveckling av
stigar inom Lillåskogen samt alternativ till träbryggorna.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2021-02-23
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2021-02-11
Medborgarförslag 2020-10-23

Förslag till beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med motivering
att det finns ett behov av att förnya och utveckla hela området runt Lillån, från
vattenverket i Boggas ned 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 samt alternativ till träbryggorna.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11
(21)

ör samhälles sammanträde den 2021-02-23 - Svar medborgarförslag om öppen vattenväg - Lillån : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens utskott för samhälles sammanträde den 2021-02-23 - Svar medborgarförslag om öppen vattenväg - Lillån

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för samhälle
Sammanträdesdatum: 23.02.2021

§ 30

OK KS 2020/00799-2

Svar medborgarförslag om öppen vattenväg - Lillån
Beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med motivering
att det finns ett behov av att förnya och utveckla hela området runt Lillån, från
vattenverket i Boggas ned 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 samt alternativ till träbryggorna.

Sammanfattning av ärendet
Medborgaren önskar att Lillån röjs upp och nedfallna träd tas bort för att förbättra
tillgängligheten för både boende och turister.

Svar
Det finns ett behov av att förnya och utveckla hela området runt Lillån, från
vattenverket i Boggas ned 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 samt alternativ till träbryggorna.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4 (11)

34 Svar på interpellation ang invånardialog - OK KS 2021/00135-2 Svar på interpellation ang invånardialog : Svar på interpellation ang invånardialog

Svar på interpellation angående invånardialog

Med tanke på bredden i frågeställningarna så ger jag svaret i punktform.
-

Synpunkter från intresseorganisationer har beaktats i projekteringsarbetet i möjligaste mån
och återkoppling har skett löpande. Anteckningarna från Kommunala pensionärs- och
tillgänglighetsrådet KPTR är möjliga att ta del av för den som önskar och vid KS i februari
delgavs anteckningar från senaste mötet.

-

Jag tycker att de lösningar som finns i Slipstenen är bra och så även utemiljöerna.
Planlösningen där lägenheter ansluter till de allmänna utrymmena i små avdelningar och
därifrån till uteplats respektive balkong skapar en bra hemkänsla. Ritningarna uppdateras
löpande och för att ytterligare förbättra tillgången till utemiljöer så har dörrar från de
allmänna ytorna nyligen lagts till. I nästa steg kommer slutlig granskning att göras med
deltagande av bl. a medarbetare och organisationer.

-

Det ska byggas en visningslägenhet som ett led i att säkra att kraven i funktionsprogrammet
uppnås med bästa möjliga utformning. Det här har skjutits upp i avvaktan på beslut för att
undvika kostnader ifall det inte skulle finnas stöd i KF för Slipstenen.

-

Den undersökning/enkät som Orsabostäder gjorde 2019 gjordes som ett underlag för att
forma bolagets arbete med att möta behovet av lägenheter för åldersgruppen 65+ och
framtida trygghetsbostäder. 2012 gjordes utredningen ”Bo bra på äldre dar” som pekade på
behovet av fler platser i s k trygghetsboende. Den är bakgrunden till att vi kommer att skapa
fler platser i trygghetsboende på Lillåhem så snart ett nytt särskilt boende är på plats.

-

Min uppfattning är att vårt nya äldreboende ska ligga centralt precis som Lillåhem och
Orsagården gör. Det betyder att vägar och fordon blir en faktor att beakta. Det finns tydliga
krav på bullerbegränsningar i plan-och bygglovsprocesserna som självklart ska följas.
Eftersom mängden fordon är betydligt fler på väg 1000 genom centrala Orsa än på E45 norr
om rondellen så behövs det åtgärder även vid t ex Orsagården.

-

Jag är glad att M så tydligt lyfter fram visionens formulering om Sveriges bästa invånardialog.
Ni ville ju stryka den meningen. Då är vi överens om att invånardialogen är ett viktigt verktyg
för att forma framtidens Orsa. Visionen antogs för ett år sedan, precis när pandemin slog till.
Därför fick hela uppstarten av visionsarbetet vänta. De första stegen kring invånardialog med
utgångspunkt i visionen inleds inom kort. Det här betyder inte att det har saknats möjlighet
till dialog i ärendet om särskilt boende under fem år av utredande. Den löpande dialogen
med KPTR är den centrala. Som jag ser det har de politiska partierna huvudansvaret för en
aktiv dialog med medborgarna. Från Centerpartiets sida har vi bjudit in till flera öppna möten
i detta viktiga ämne, hur det är med övriga partier vet jag inte. Själva arbetet med att jobba
fram visionen var en enda stor medborgardialog där åtminstone jag diskuterade frågan med
såväl unga som gamla i skolor och utanför butiker under 2019.

-

Ja, jag tycker att vi efter mer än fem års utredande ska gå vidare med projekt Slipstenen. En
dialog om olika lösningar är ett givande och tagande. Min bedömning är att inkomna
synpunkter har tagits om hand på bästa möjliga sätt.

Mikael Thalin, Kommunstyrelsens ordförande
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Svar på interpellation angående antal platser i nya särskilda boendet
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.
Man kan göra en teoretisk beräkning som utgår från den andel i åldersgruppen 80+ som har plats i särskilt
boende i dag. Det skulle innebära ett behov av närmare 140 platser år 2035. Den demografiska
utvecklingen innebär att vi står för stora utmaningar inte bara ekonomiskt utan även med
kompetensförsörjningen.

Det är denna prognos som är utgångspunkten vid bedömningen av framtida behov av platser i olika
former av boenden för äldre.
Idag har kommunen 88 platser i särskilt boende fördelat på två boenden, Lillåhem och Orsagården.
Särskilt boende är till för dem med allra störst omsorgsbehov, ofta med en demensdiagnos. Plats inom
särskilt boende kan erhållas efter ansökan till kommunen via Myndighetsservice och beviljas efter en
biståndsbedömning. På Slipstenen planeras det för 90 platser, alltså i princip på samma nivå som idag.
Med den förväntade ökningen av antal äldre innebär det att behovsbedömningarna behöver bli striktare.
I korttidsboendet på Orsagården finns idag 11 platser. Korttidsboende är en viktig insats för den som
behöver utökat stöd under en kortare period och/eller att en närstående behöver vila. På korttidsboendet
finns personal dygnet runt och det görs en biståndsbedömning. Omhändertagandet av våra äldre bygger i
hög grad på den hjälp man får av sina anhöriga, som gör ett enormt arbete. I viss mån kan detta arbete
underlättas/avlastas genom hemtjänst och/eller växelvård på korttidsboende. På Slipstenen planeras
därför för en utökning till 18 platser.
Den allra största utökningen av antalet äldreboendeplatser i Orsa planeras genom tillskapandet av fler
platser i s k trygghetsboende. Det är en boendeform för äldre som är mer aktiva och som vill den trygghet
och sociala samvaro som boendet ger. Det krävs inget biståndsbeslut för en plats på trygghetsboende
annat för den hemtjänst som ofta är ett viktigt komplement. Idag finns ett 15-tal lägenheter i
trygghetsboende på Lillåhem i längorna närmast Parkgatan. I nuvarande särskilda boende på Lillåhem
finns utrymme för en utökning med ett relativt stort antal lägenheter. Ett arbete som kan starta först när
ett nytt särskilt boende är klart.
Det är helt klart komplext att bedöma behovet av platser i de olika boendeformerna och frågan om
graden av säkerhet är svår att svara på. Jag menar att det finns stöd för de bedömningar som gjorts.
Det redovisas en minskad nyttjandegrad av platserna inom Orsas särskilda boende i det nationella
jämförelseverktyget KOLADA. Den uppgiften är under utredning och troligen stämmer den inte. Innan
pandemin hade vi i princip balans mellan beviljade och tillgängliga platser.

Mikael Thalin, Kommunstyrelsens ordförande
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Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
792 80 Mora

Planeringsbesked för detaljplan för vård- och
omsorgsboende på Stormyren (Storgärdet) i Orsa
kommun
Länsstyrelsen i Dalarnas län har mottagit rubricerad begäran. Detaljplanen har
varit på samråd där Länsstyrelsen inte hade några synpunkter under
överprövningsgrundande frågor utifrån de förslag som lämnades då.
Länsstyrelsen konstaterade vid det skedet att ”Även översvämningsrisken är
utredd och planbestämmelserna reglerar så att ett högsta beräknat flöde ska
kunna hanteras. Detta genom att grundläggning och utrymningsvägar är i höjd
med högsta beräknade flöde.”
De ekonomiska förutsättningarna har förändrat möjligheten för grundläggning
som föreslogs i samrådsskedet. Kommunen begär planeringsbesked där annan
lösning föreslås utanför detaljplaneområdet. Förslaget gäller höjning av marken
vid trottoaren längs Moravägen. Det skulle stänga av det potentiella vattenflödet
till aktuellt område. Åtgärden föreslås kompletteras med en invallning vid
Tranmyrvägens anslutning till Moravägen och om detta förslag inte bedöms vara
tillräckligt vill kommunen pröva möjligheten att tillsammans med en höjning av
marken vid trottoaren bygga ett förhöjt vilplan vid Tranmyrvägens anslutning till
Moravägen, vilket ersätter invallningen.
Länsstyrelsen lämnar positivt planeringsbesked med villkor om förtydligande av
nedanstående samt att de beredskapshöjande åtgärderna behöver genomföras
innan exploatering av detaljplaneområdet.
I beskrivningen av föreslagna åtgärder framgår inte till vilken nivå kommunen
planerar att höja Moravägen söder om planområdet. Förutsatt att den höjs till att
klara beräknade högsta flödet så är det en tänkbar lösning. Det framgår inte
heller vilken den totala sträcka som höjningen föreslås utmed Moravägen.
Om den planeras att höjas endast där den ansluter till det tilltänkta
detaljplaneområdet skulle ett resonemang krävas kring vad kommunen planerar
att göra för åtgärder i väster. I kartbilden från Översvämningsportalen framgår
att vattnet även potentiellt kan översvämma de södra delarna av Järnvägsgatan
och beroende på sträckan som Moravägen är föremål för höjning kan det
eventuellt uppstå en situation där vatten tränger in innanför den upphöjda gatan

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Postadress 791 84 FALUN
Besöksadress Åsgatan 38
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via Järnvägsgatan. Då kommer Moravägen fungera som en mur som istället
håller vatten inne på området.
Föreslagna åtgärder bedöms inte leda till problem för den statliga vägens del.
Kommunen måste dock säkerställa att de föreslagna åtgärderna inte påverkar
eller styr höga flöden så att väg E45 kan bli påverkad.
Gällande kommunens fråga angående vad det är som ska relatera till högsta
relaterade flöde så är det grundkonstruktionen, inte byggnadernas färdiga golv.

Medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Fredrik Sandberg med länsarkitekt Frida
Ryhag som föredragande. I den slutliga handläggningen har också Linn Ekholm
på enheten för samhällsskydd och Per Heilborn på rättsenheten medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till
Trafikverket Region Mitt
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Länsstyrelsen Dalarna
Planenheten
791 84 FALUN

Begäran om planeringsbesked avseende detaljplan för vård- och
omsorgsboende på Stormyren (Storgärdet) i Orsa.
I enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 10f§ (2010:900) begär Orsa kommun ett
planeringsbesked beträffande nybyggnation på fastigheten Orsa Kyrkby 4:4, Orsa, Orsa kommun.
Syftet med begäran är att få besked om huruvida en viss åtgärd utanför planområdet anses
godtagbar som lösning på översvämningsfrågan, eller om länsstyrelsen trots denna åtgärd
kommer att använda sig av ingripandegrunderna enligt 11 kap. 10 § punkt 5 i PBL.

Bakgrund
Orsa kommun avser uppföra ett vård- och omsorgsboende på Storgärdet i Orsa. Den aktuella
platsen har efter en lokaliseringsprövning funnits vara den bäst lämpade för denna typ av
samhällsviktig verksamhet. Det centrala läget gör platsen enkelt tillgänglig för gång- cykel- och
biltrafikanter till och från Orsa centrum och den har ett bra samband till centrum. Även andra
centralt belägna platser har studerats.
Föreslagen markanvändning utgör en samhällsviktig verksamhet. Marknivån för byggnader och
utrymningsvägar ska därmed enligt länsstyrelsens riktlinjer anpassas till att klara översvämning
upp till nivån för högsta beräknade flöde (+166,8 m (RH2000).

Planområdets läge i Orsa
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Beskrivning av planerade åtgärder
En detaljplaneprocess har påbörjats för att möjliggöra uppförande av vård- och omsorgsboende
med lämpliga tillhörande centrumfunktioner, samt vårdcentral. Vård- och omsorgsboendet
planeras inrymma ca 90 platser för permanentboende och 18 korttidsplatser. Detaljplanen
möjliggör dessutom en eventuell expansion med ytterligare ca 30 platser vårdboendeplatser samt
vårdcentral eller andra relaterade verksamheter. Skyttolabäcken som rinner genom planområdet
ges samtidigt en förändrad karaktär. Istället för att som idag vara ett uträtat dike kommer den att
utformas som en slingrande bäck och vattenspeglar med våtmarkskaraktär. Detta bedöms som
positivt utifrån naturvårdshänseende samtidigt som utemiljön för de boende blir varierad och
händelserik.

Illustrationsplan som visar en möjlig utformning av planområdet
Föreslagen markanvändning utgör en samhällsviktig verksamhet. Marknivån för byggnader och
utrymningsvägar ska därmed enligt länsstyrelsens riktlinjer anpassas till att klara översvämning
upp till beräknat högsta flöde (+166,8 m, RH2000). Befintlig marknivå ligger på + 165,2-+166,6
vilket innebär att det kommer krävas en uppfyllnad på som mest ca 1,6 m över nuvarande
marknivå för att nå +166,8 m. De ekonomiska konsekvenserna av detta skulle bli stora i
förhållande till sannolikheten att flödet ska uppstå.
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Inmätning av befintliga markhöjder vid Moravägen och Blästgatan.
Behov av klargörande genom planeringsbesked
Åtgärden inte är möjlig att villkora i detaljplanen utan måste genomföras före planens antagande.
Genom planeringsbesked önskar kommunen få klargjort huruvida åtgärden är tillräcklig för att
översvämningsfrågan vid antagande av detaljplanen ska anses vara löst.
Kommunen önskar också länsstyrelsens bekräftelse på att det är till byggnaders färdiga golv som
begreppet beräknat högsta flöde (BHF) ska relateras.
Räddningstjänsten har tillfrågats i ärendet och har inte någon åsikt angående det tekniska
utförandet.

Underlag
Samrådsförslag till detaljplan för vård- och omsorgsboende vid Storgärdet, Orsa kommun
Kartbild från ”översvämningsportalen” visande högsta flöde.

Tommy Ek
Förvaltningschef/Stadsarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
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KUNGÖRELSE
Datum: 2021-02-12
Dnr: OK KS 2019/01201

KUNGÖRELSE OM SAMRÅD
Begäran om planeringsbesked
Angående förslag till detaljplan för Vård- och omsorgsboende på
Stormyren (Orsa kyrkby 24:8) Öster om Blästgatan, Orsa kommun,
Dalarnas län
Samråd gällande planeringsbesked pågår mellan den 12 februari – 5 mars 2021.
SYFTET MED PLANERINGSBESKED
Avser frågan om åtgärder för att undvika risk för översvämning och att tidigt i
processen säkerställa ett antagande av förslag till detaljplanen utifrån länsstyrelsens
prövningsgrunder avseende översvämningsrisken.
Förslag till detaljplanen har varit ute för samråd mellan den 5 oktober – 2 november
2020 och ska möjliggöra vård- och omsorgsboende med lämpliga tillhörande
centrumfunktioner samt vårdcentral på fastigheten.
AKTUELLT OMRÅDE
Planområdet är beläget på Stormyren i centrala Orsa, öster om bostadsområdet
Storgärdet och Blästgatan. Söder om planområdet ligger ett mindre handelsområde och i
öster gränsar det till väg E45. Räddningsstationen är lokaliserad ca 500 m norr om
planområdet. Planområdet har en areal på ca 8,4 hektar.
SYNPUNKTER PÅ PLANERINGSBESKEDET
Handlingen finns på Stadsbyggnadsförvaltningens besökskontor på Dalagatan 1 i Orsa
samt på www.orsa.se/planering.
Synpunkter på sökt planbesked ska lämnas in senast den 5 mars 2021 till:
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
Dalagatan 1
794 30 Orsa
eller via e-post till stadsbygg@mora.se. Märk skrivelsen med ” OK KS 2019/01201” .
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MORA ORSA

Behandling av personuppgifter:
Det är frivilligt att ange sina personuppgifter när du lämnar dina synpunkter men väljer du att inte ange någon kontaktuppgift så kan vi inte avgöra
om du är berörd sakägare och inte heller återkoppla till dig.
Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Dina synpunkter kan lämnas ut på begäran då det är en allmän handling.
Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/verksamheter.
Läs mer på: www.orsa.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.

2021-02-25

Länsstyrelsens yttrande för sökt planeringsbesked för Dp Säbo - OK KS 2019/01201-70 Länsstyrelsens yttrande för sökt planeringsbesked för Dp Säbo : Samrådsyttrande, planeringsbesked.pdf

Orsa kommun
stadsbygg@mora.se

LM2021/003754-0002

YTTRANDE I ÄRENDE LM2021/003754
DATUM:

2021-02-25

ERT ÄRENDE:

KS 2019/01201

KOMMUN:

ORSA

LÄN:

DALARNAS LÄN

SKEDE:

ÖVRIGT

Begäran om planeringsbesked gällande detaljplan för vård- och
omsorgsboende på Stormyren
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Granskning av upphandling och inköp i Nodava AB
På uppdrag av lekmannarevisorerna i Nodava AB har KPMG granskat om det kommunala
bolaget Nodava AB har ändamålsenliga rutiner och efterlevnad av de regler som styr
upphandling och inköp.
Granskningen har syftat till att bedöma upphandlingarnas regelefterlevnad och rutinernas
ändamålsenlighet.
Lekmannarevisorerna önskar att bolaget lämnar ett yttrande med redovisning av åtgärder
baserat på de rekommendationer som lämnats i rapporten. Yttrandet skickas till
lekmannarevisorn Elsmari Laggar Bärjegårds biträde, johan.malm@kpmg.se senast 2021-0403.

Elsmari Laggar Bärjegård

Inge Tomth

Trång Lars Johansson
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1

Sammanfattning
Vi har av lekmannarevisorerna i Nodava AB fått i uppdrag att granska om det
kommunala bolaget Nodava AB har ändamålsenliga rutiner och efterlevnad av de
regler som styr upphandling och inköp.
Syftet med granskningen är att bedöma upphandlingarnas regelefterlevnad och
rutinernas ändamålsenlighet.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att Nodava AB till stor
del har ändamålsenliga rutiner för att följa regelverk och interna styrdokument för
upphandling och inköp. Det finns tydliggjorda och dokumenterade processer för
tillvägagångssätt för anskaffning oavsett inköp sker genom annonserade
upphandlingar enligt LOU/LUF, avrop eller direktupphandling.
Vår bedömning är att Nodava dokumenterar och annonserar upphandlingar i enlighet
med regelverk för LOU/LUF och styrande dokument från Orsa kommun. Nodava har i
hög grad ramavtal med leverantörer vilket leder till att avrop kan göras från dessa för
majoriteten av de behov av anskaffning av varor och tjänster som finns. Vår bedömning
är att direktupphandlingar enligt LOU sker i enlighet med de bolagsinterna riktlinjerna
för inköp, upphandling och försäljning. Riktlinjen överensstämmer däremot inte med
Orsa kommuns policy för inköp avseende beloppsgränser, antal leverantörer som ska
tillfrågas eller på vilket sätt inköpen ska dokumenteras.
Vi anser att det till stor del finns dokumentation för de inköp vi översiktligt har granskat
för åren 2019–2020. Rutiner kan dock utvecklas så att det finns en tydlighet även
gällande inköp för mindre belopp avseende dokumentation samt att underlag finns
samlade för en bättre överblickbarhet av inköpsprocessen.
Vår bedömning är att Nodava har rutiner för uppföljning av ingångna avtal genom
stickprov och avtalsrevisioner. Därtill har bolaget kunnat påvisa en god löpande kontroll
av att inkomna fakturor överensstämmer med avtal. Det finns kontrollområden i
bolagets internkontrollplan där granskning och uppföljning har genomförts för att
säkerställa att inte otillåten direktupphandling sker.
Det finns en god medvetenhet inom bolaget om gällande regler och rutiner samt de
förbättringsområden som finns där utvecklingsarbete pågår för att ytterligare förbättra
regelefterlevnaden.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi Nodava AB att:

— Säkerställa att Orsa kommuns policy och bolagets riktlinjer överensstämmer så det
finns en tydlighet över vilka regler som ska efterlevas.

— Inleda en dialog med Mora kommuns inköpscentral för att bringa klarhet i den
otydlighet som upplevs kring avtalsskrivning och uppföljning.

— Säkerställa att de undantag från upphandlingsreglerna som åberopas vid vissa
inköp har grund för detta som dokumenteras och godkänns av chef/VD.

— Tydliggöra för inköpare hur bolaget ska hantera inköp av mindre omfattning så att
relevant dokumentation finns och inköp sker i enlighet med regelverk och rutiner.
2
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2

Bakgrund
Vi har av lekmannarevisorerna i Orsa kommun fått i uppdrag att granska om det
kommunala bolaget Nodava AB har ändamålsenliga rutiner och efterlevnad av de
regler som styr upphandling och inköp.
Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig
verksamhet. Lagen kräver öppenhet och transparens i upphandlingsförfarandet. Den
tydliggör även att offentlig verksamhet vid upphandling ska behandla leverantörer på
ett konkurrensfrämjande, likvärdigt och icke-diskriminerande sätt.
Kommunen och dess bolag upphandlar årligen varor och tjänster till stora belopp. Det
är därför viktigt att upphandlingar genomförs i enlighet med gällande lagstiftning och
med ändamålsenliga rutiner. Revisorerna har med utgångspunkt i genomförd
riskanalys för 2020 beslutat att genomföra en granskning av upphandling, inköp och
avtalshantering för det kommunala bolaget Nodava AB som ägs av Orsa Vatten och
Avfall AB, Moravatten AB och Älvdalen Vatten och Avfall AB.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Granskningen syftar till att bedöma upphandlingarnas regelefterlevnad och rutinernas
ändamålsenlighet.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

— Genomförs och dokumenteras annonserade upphandlingar enligt LOU och
kommunens styrande regelverk?

— Genomförs direktupphandlingar enligt LOU:s och kommunens styrande regelverk,
inklusive dokumentationskrav för direktupphandlingar?

— Har upphandlare samt inköpare/beställare tillgång till relevant stöd, information och
verktyg och är de rätt utbildade för att uppfylla sina uppdrag?

— Finns rutiner för uppföljning av bolagets efterlevnad av ingångna (ram)avtal?
— Finns rutiner för uppföljning av efterlevnad av reglerna för direktupphandlingar?
Granskningen omfattar styrelsen i Nodava AB och upphandlingar genomförda under
åren 2019–2020.

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller
 Lagen om offentlig upphandling
 Kommunens upphandlingspolicy och interna styrdokument
 Konkurrensverkets rekommendationer
3
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2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och översiktlig genomgång av
genomförda direktupphandlingar.
Dokument som granskats:
 Bolagsordning Orsa Vatten och Avfall AB
 Bolagsordning Nodava AB
 Ägardirektiv Nodava AB
 Ägardirektiv Orsa Vatten och Avfall AB
 Policy för upphandling och inköp Orsa kommun
 Riktlinjer för inköp, upphandling och försäljning, Nodava
 Delegationsordning Nodava
 Attestordning Nodava
 Internkontrollplan 2020
 Avtalsdiariet
 Dokumentation av direktupphandlingar
Intervjuer har genomförts med berörda tjänstepersoner:
 VD
 VA-chef
 Avfallschef
 Administrationschef
 Arbetsledare från två enheter
Rapporten har erbjudits att faktagranskas av samtliga intervjupersoner. VD för Nodava
har inkommit med svar efter vilken rapporten har reviderats.

4
© 2020 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Granskning upphandling Nodava år 2020 - revisionsrapport - OK KS 2021/00064-1 Granskning upphandling Nodava år 2020 - revisionsrapport : Nodava Granskning av upphandling och inköp (expedierad)

Lekmannarevision Nodava AB
Granskning av upphandling och inköp
2020-12-08

3

Resultat av granskningen
Nodava AB ägs av de tre bolagen Orsa Vatten och Avfall AB, Moravatten AB och
Älvdalen vatten och Avfall AB som i sin tur är helägda bolag till Orsa kommun, Mora
kommun och Älvdalens kommun.
I bolagsordningen 1 för Orsa Vatten och Avfall AB framgår det att Nodava AB ska vara
utförarbolag som på uppdrag av ägarbolaget ska ombesörja verksamhet inom VA- och
avfallsområdet inom Orsa kommun. Bolagsordningen anger vidare att ”Orsa Vatten och
Avfall AB har till föremål för sin verksamhet att för Orsa kommuns räkning, såsom
ensam ägare av bolaget, äga och förvalta Orsa kommuns återvinningscentral samt
vatten- och avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar”.
Nodava genomför upphandlingar för den egna verksamheten men även till
ägarbolagen.

3.1

Anskaffningsprocessen

3.1.1

Iakttagelser
Det finns en beslutad ”Policy för inköp och upphandling Orsa kommun” 2 som bolaget
omfattas av. I intervjuer anges den vara utgångspunkt för det bolagsinterna
styrdokumentet ”Riktlinjer för upphandling, inköp och försäljning” som är antagna för
Nodava 2016-11-10. Riktlinjen har reviderats 2017-01-20 med tillägg att även omfatta
ägarbolagen och reviderades även under 2018 med en justering av tröskelvärdet för
direktupphandling. I intervjuer framkommer att riktlinjen omarbetas och en ny ska
fastställas, bland annat har en ny delegationsordning beslutats som i nuläget inte
överensstämmer med information i riktlinjen.
Det framgår av riktlinjen att dessa ska vara ett komplement till gällande lagstiftning.
Bolaget lyder under Lagen om offentlig upphandling, LOU och Lagen om upphandling
inom försörjningssektorerna, LUF. Riktlinjen beskriver vidare vikten av affärsetik och
avtalstrohet där bolaget ska främja att inköp konkurrensutsätts för att erbjuda
leverantörer att lämna anbud för att om möjligt göra inköp så kostnadseffektivt som
möjligt.

1
2

Beslutad av kommunfullmäktige i Orsa kommun 2014-01-27 och antagen på bolagsstämma 2014-03-14.
Fastställd av kommunfullmäktige i Orsa kommun 2015-11-23.
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I policy för inköp och upphandling finns en bild över ansvarsfördelning för inköp och
upphandlingar utifrån tröskelvärden och form för anskaffning.

Som framgår av bilden så ansvarar förvaltningar och verksamheter för avrop och
direktupphandlingar och att dessa ska genomföras i enlighet med inköpshandbok. När
anskaffning ska göras i enlighet med LOU (även LUF för Nodava, även om det inte
framgår i bilden) så ska detta ske utifrån samarbetsavtal med Mora kommuns
inköpscentral. Det framkommer i intervjuer att Nodava själva inte har något
samarbetsavtal med Mora kommuns inköpscentral och att detta gör
ansvarsfördelningen otydlig. Exempelvis så signerar inte VD för Nodava upphandlingar
utan det sker genom en fullmakt från Orsa kommun till inköpscentralen.
Det finns en process för anskaffning beskriven i policyn. Anskaffning kan ske genom:
-

avrop från ramavtal
direktupphandling och förnyad konkurrensutsättning
annonserad upphandling av ramavtal/annonserad objektsupphandling

Avrop från ramavtal
I policyn framgår att ramavtal är tvingande och ska användas av samtliga förvaltningar
och verksamheter. I bolagets riktlinjer framgår att det alltid ska göras en obligatorisk
kontroll om det finns ett aktuellt ramavtal när inköpsbehov uppstår. Det framgår vidare
att hög avtalstrohet är viktigt för att bolaget ska uppfattas som en god kund och det är
därigenom viktigt att direktupphandling endast genomförs om det saknas ramavtal.
Nodava har i hög grad ramavtal med leverantörer vilket leder till att avrop kan göras
från dessa för majoriteten av de behov av anskaffning av varor och tjänster som finns.
Det pågår även en översyn för att komplettera de ramavtal som finns för att identifiera
ytterligare områden där ramavtal kan tecknas.
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Bristande kommunikation med Mora kommuns inköpscentral anges i intervjuer utgöra
en risk för bristande avtalstrohet. I vissa upphandlingar har inte bolaget information om
att de är med som part vilket kan leda till att de har två avtal som är gällande inom
samma vara eller tjänst. Det upplevs även svårtillgängligt att få information om vilka
ramavtal som gäller och tillhörande underlag för dessa så att bolaget kan genomföra
korrekta avrop.
Nodava är medlemmar i SKL Kommentus och Sinfra vilket innebär att en stor del av
anskaffning kan ske genom avrop från de ramavtal som finns inom dessa. Genom
avtalen har även konsumtionslager handlats upp vilket innebär att avrop sker med
automatik utifrån vad som har beslutats att finnas i lager. Avstämningar av dessa inköp
sker genom uppföljning mot budget.
Vid akuta situationer med risk för störning eller avbrott så finns möjlighet för förmän och
jourberedskapspersonal att göra inköp av reservdelar även utanför avtal för att lösa
situationen. Det finns också situationer där bolaget åberopar undantag från
upphandlingsreglerna vilket det enligt intervjupersoner finns stöd för vad gäller
försörjningssektorerna då ett avbrott i verksamheten skulle innebära kostsamma följder
i samhället och olägenhet för medborgarna.
Inköp under direktupphandlingsgränsen
Direktupphandling kan endast genomföras om det inte finns ett befintligt ramavtal.
Inom bolagets VA-verksamhet finns ramavtal för alla större omsättningar av inköp och
direktupphandling sker endast i undantagsfall.
I den beskrivna processen för anskaffning i ”Policy för inköp och upphandling Orsa
kommun” framgår att kontakt med inköpssamordnare ska tas om värdet på inköp
överstiger 5000 kr, så kallade småköp. När direktupphandling beslutats för anskaffning
och värdet överstiger 5000 kr så ska detta dokumenteras och minst tre leverantörer
(om det finns) tillfrågas. Om värdet understiger direktupphandlingsgränsen (år 2020
gäller för LOU 615 312 kr och för LUF 1 142 723 kr) så kan verksamheten genomföra
detta inköp efter konkurrensutsättning enligt regelverket för direktupphandling. Om
direktupphandlingen överstiger 100 000 kr så finns enligt regelverket
dokumentationsplikt. I intervjuer anges att det finns en avsedd blankett för
dokumentation vilken vi även har sett ett flertal exempel på vid dokumentgranskning.
I bolagets internt beslutade ”Riktlinjer för upphandling, inköp och försäljning” anges att
inköp understigande 10 000 kr inte har något krav på att formellt tillfråga ett visst antal
leverantörer och att prisjämförelser kan ske på alternativa sätt. Det framgår vidare att
inköp mellan 10 000 kr och 100 000 kr inte heller kräver att ett visst antal leverantörer
tillfrågas och att dokumentation är lämpligt men inget krav. Faktura eller kvitto på inköp
bör dock bevaras.
Av bolagets riktlinjer för inköp anges att anskaffning av varor och tjänster till ett värde
mellan 100 001 kr och direktupphandlingsgränsen anger att minst två lämpliga
leverantörer som huvudregel ska tillfrågas. Om kännedom saknas om leverantörer så
kan annonsering ske. Det framgår att det är dokumentationsplikt och att dessa inköp
ska diarieföras.
7
© 2020 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Granskning upphandling Nodava år 2020 - revisionsrapport - OK KS 2021/00064-1 Granskning upphandling Nodava år 2020 - revisionsrapport : Nodava Granskning av upphandling och inköp (expedierad)

Lekmannarevision Nodava AB
Granskning av upphandling och inköp
2020-12-08

Intervjupersoner beskriver att det är vid de mindre inköpen som rutiner och följsamhet
till regelverket kan brista ibland. Anledning som anges är dels att de små beloppen
leder till att det anses mindre viktigt dels att dessa inköp ofta är låsta till en viss
leverantör pga. teknisk infrastruktur eller bolagets geografiska läge.
Även för större inköp kan det ibland finnas exempel där bolaget gör undantag från
upphandlingsreglerna beroende på att det redan finns investeringar i maskiner eller
teknik i anläggningarna där reservdelar eller konsultstöd endast tillhandahålls av en
eller väldigt få leverantörer. Att tillfråga andra skulle enligt bolaget innebära att större
investeringar för att byta ut teknik skulle krävas vilket inte skulle fungera varken
ekonomiskt eller driftsmässigt.
Inköp i enlighet med LOU/LUF
Anskaffning som behöver ske genom annonserad upphandling i enlighet med LOU
eller LUF sker genom samarbetsavtal med Mora kommuns inköpscentral. Nodavas
medarbetare får lägga mycket tid på att ta fram behovsanalyser och krav för
upphandlingarna och inköpscentralen blir mer av administratörer i upphandlingen.
Nodava har själva utvärderat genomförda upphandlingar och anser att det finns vissa
brister i dessa. Det finns också exempel på när fel beställare finns angiven som
upphandlande myndighet vilket hade kunnat orsaka tvister om ogillande hade väckts
av annan leverantör.
Det framkommer vidare att Nodava upplever att inköpscentralens upphandlare saknar
kompetens att genomföra vissa typer av upphandlingar, exempelvis
entreprenadupphandlingar. Bristande kommunikation lyfts som ett annat problem där
krav och behov som har förmedlats från bolaget inte får genomslag när
upphandlingarna genomförs, exempel på det är telefoni och arbetskläder. Den
bristande kommunikationen skulle kunna få konsekvenser för avtalstroheten då det
finns exempel där Nodava har egna avtal där det senare framkommer att bolaget finns
med som part i ramavtal som upphandlats av Mora kommuns inköpscentral.

3.1.2

Inköpare i Nodava AB
Enligt delegationsordning 3 så får administrationschef eller avropsansvarig (tex avtal
hos SKL Kommentus och Sinfra) anmäla bolaget till ramavtalsupphandling.
Handläggare får upphandla eller göra avrop från ramavtal för tjänster, inventarier och
entreprenader till ett belopp om max 800 000 kr inom ramen för beslutade
budgetramar. Av dokumentet framgår att man med handläggare avser chef,
projektledare eller arbetsledare.
Nodava har en chefsorganisation med VD, administrationschef, avfallschef, VA-chef
och under respektive område (avfall och VA) så finns ett antal arbetsledare. Som det
framgår av delegationsordningen så finns även en projektledare för större projekt som

3

Gällande från 2020-04-01.
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har mandat att genomföra upphandling eller göra avrop från ramavtal. Signering av
avtal följer delegationsordningens beloppsgränser.
För samtliga tillvägagångssätt för anskaffning anger riktlinjen att den som genomför
anskaffningen ska ha genomgått intern utbildning i upphandling och inköp.
Intervjupersoner intygar att de har fått interna utbildningar och information om regler,
tröskelvärden, förhållningsregler mot leverantörer där även mutor och bestickning har
ingått. Vid rekrytering av VA-chef ställdes krav på upphandling- och inköpskunskaper
då en stor del av tjänsten innefattar avtalskontroll och efterlevnad av dessa för en
fungerande verksamhet.

3.1.3

Bedömning
Vår bedömning är att Nodava dokumenterar och annonserar upphandlingar enligt
LOU/LUF och styrande dokument från Orsa kommun. Det är reglerat via
samarbetsavtal med Mora kommuns inköpscentral att upphandlingar över tröskelvärdet
för direktupphandling ska ske genom inköpscentralen. Genom samarbetet får Nodava
tillgång till inköpare och upphandlare med utbildning och verktyg för att vara ett stöd i
arbetet.
Bolaget behöver dock säkerställa att kompetensen är tillräcklig för deras
entreprenadupphandlingar och att en förståelse finns för krav och behov som finns att
ta hänsyn till i val av leverantör vid tilldelning. Vi kan konstatera att samarbetet med
Mora kommuns inköpscentral behöver tydliggöras gällande ansvarsfördelning och
kommunikation vid upphandlingar och avtalstecknande. Deltagande i gemensamma
upphandlingar med ägarkommuner och ägarbolag bör skriftligt accepteras av bolaget
och dokumenteras så att kännedom finns om deltagande i gemensamma
upphandlingar så att avtalstrohet kan upprätthållas.
Vår bedömning är vidare att direktupphandlingar enligt LOU och kommunens styrande
dokument sker i enlighet med de bolagsinterna riktlinjerna för inköp, upphandling och
försäljning. Riktlinjen överensstämmer däremot inte med Orsa kommuns policy för
inköp avseende beloppsgränser, antal leverantörer som ska tillfrågas eller på vilket sätt
inköpen ska dokumenteras.
Vi anser att det till stor del finns dokumentation för de inköp som har genomförts av
bolaget för de inköp vi översiktligt har granskat för åren 2019–2020. Rutiner kan dock
utvecklas så att det finns en tydlighet även gällande inköp för mindre belopp samt att
underlag finns samlade för en bättre överblickbarhet av inköpsprocessen. Bolaget bör
även beakta att det är de som upphandlande myndighet som bär ansvaret för att de
undantag som görs från upphandlingsreglerna följer regelverk för LOU/LUF i händelse
av ogillande av leverantör vilket kan leda till upphandlingsskadestånd.
Vår bedömning är att det även för mindre inköp finns ett förtroendekapital att värna om
för bolaget genom att genomföra dessa med en affärsmässig och transparent
anskaffningsprocess.
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3.2

Uppföljning

3.2.1

Iakttagelser
De intervjuade ger en samstämmig bild av att de avtal som bolaget själva har tecknat
och de leverantörer som anlitas finns registrerade i diariet. Tidigare har man diariefört
avrop men ett utvecklingsarbete pågår för att detta ska ske i ett tidigare skede genom
att göra det när en förfrågan eller beställning om avrop så finns. Genom att göra så blir
det naturligare att lägga in avropet under samma diarienummer. Samtidigt som ett
projektnummer läggs upp i ekonomisystemet så får projektet även ett diarienummer så
att dokumentation ska finnas i diariet. Vid vissa mindre inköp kan diarieföringen ha
missats men det finns en ambition att samtliga inköp ska dokumenteras med en
motivering av inköpet.
Det framkommer vidare att det i nuläget krävs stor manuell hantering för att övervaka
och ha kontroll över bolagets avtal och leverantörer då ingen enhetlig avtalsdatabas
finns. I nuläget finns detta i ett Excel-dokument.
Uppföljning av avtal sker genom möten med leverantörer där uppföljning sker över
leveranser och i avtal ställda kvalitetskrav. Intervjupersoner upplever en otydlighet över
ansvar för uppföljning av de avtal som är tecknade via Mora kommuns inköpscentral.
I bolagets beslutade internkontrollplan 2020–2022 finns tre rutiner/processer där risker
identifierats inom upphandling och avtal. Gällande upphandling så är risken identifierad
som otillåten direktupphandling och ska kontrolleras genom stickprov löpande. Under
hösten 2020 finns notering att granskning har skett och att det pågår ett arbete med
genomgång av samtliga avtal. Där avtal saknas och behov finns så ska ramavtal
upphandlas.
Vad gäller avtal finns två identifierade risker i bolagets internkontrollplan. Den ena är
att avtal inte följs vilken ska granskas minst en gång per avtalsperiod för större
upphandlingar genom avtalsrevision. Uppföljning visar att det inom VA har skett en
granskning utan avvikelse. Inom avfall fanns inget avtal som var aktuellt att följa upp
under 2020.
Den andra är brott mot avtal med leverantör avseende priser, detta ska granskas
genom stickprov. Granskning har genomförts inom VA där ett antal avvikelser kunde
identifieras som finns dokumenterade med åtgärd. I intervjuer har även en beskrivning
av pågående åtgärder för dessa avvikelser kunnat redovisas. Bland annat så har avtal
förlängts och prisjusteringar skett med leverantörer. Inom avfallsverksamheten framgår
det av internkontrollplanen att granskning inte hade genomförts vid tiden för den här
granskningen men är planerad under hösten 2020.
Det finns även kontrollområden i internkontroll för angränsande områden som
attestrutiner och delegation. Det framkommer i intervjuer att arbetsledare är noggranna
med kontroll av fakturor med en hög ambition att dessa stämmer. Exempel ges även
på tillfällen och händelser där kontakt tas direkt med leverantörer när inte fakturan
överensstämmer med avtalade priser och leveranser.
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3.2.2

Bedömning
Vår bedömning är att Nodava har rutiner för uppföljning av ingångna avtal genom
stickprov och avtalsrevisioner. Därtill har bolaget kunnat påvisa en god löpande kontroll
av att inkomna fakturor överensstämmer med avtal. Nodava behöver i dialog med Mora
kommuns inköpscentral klargöra om de har något ansvar för att följa upp de avtal där
inköpscentralen ansvarat för upphandling och undertecknat avtal genom fullmakt för
bolaget.
Därtill finns kontrollområden i bolagets internkontrollplan där granskning och
uppföljning har genomförts för att säkerställa att inte otillåten direktupphandling sker.
Det finns en god medvetenhet inom bolaget om gällande regler och rutiner samt de
förbättringsområden som finns när bolaget genomför mindre inköp. Åtgärder pågår för
att ytterligare förbättra regelefterlevnaden.

4

Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att Nodava AB till stor
del har ändamålsenliga rutiner för att följa regelverk och interna styrdokument för
upphandling och inköp. Det finns tydliggjorda och dokumenterade processer för
tillvägagångssätt för anskaffning oavsett inköp sker genom avrop, direktupphandling
eller annonserade upphandlingar enligt LOU/LUF.
Vi baserar bland annat vår bedömning på följande iakttagelser:
 Nodava dokumenterar och annonserar upphandlingar enligt LOU/LUF och
styrande dokument från Orsa kommun. Det är reglerat via samarbetsavtal med
Mora kommuns inköpscentral att upphandlingar över tröskelvärdet för
direktupphandling ska ske genom inköpscentralen.
 Genom samarbete med Mora kommuns inköpscentral finns tillgång till inköpare
med relevant utbildning och verktyg för att utgöra ett stöd i genomförandet av
annonserade upphandlingar. Bolaget behöver dock säkerställa att
kompetensen är tillräcklig för deras entreprenadupphandlingar. Bolaget har
internt säkerställt att inköpare har de kunskaper och kännedom om regelverk
och styrdokument som krävs.
 Vi anser dock att samarbetet med Mora kommuns inköpscentral behöver
tydliggöras gällande ansvar för upphandlingar och avtalsuppföljning.
Deltagande i gemensamma upphandlingar med ägarkommuner och ägarbolag
behöver skriftligt accepteras och dokumenteras så att bolaget har kännedom
om deras deltagande i gemensamma upphandlingar och kan upprätthålla
avtalstroheten.
 Nodava har i hög grad ramavtal med leverantörer vilket leder till att avrop kan
göras från dessa för majoriteten av de behov av anskaffning av varor och
tjänster som finns. Direktupphandlingar sker i stor grad enligt LOU och i
enlighet med de bolagsinterna riktlinjerna för inköp, upphandling och försäljning.
Riktlinjen överensstämmer däremot inte med Orsa kommuns policy för inköp
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avseende beloppsgränser, antal leverantörer som ska tillfrågas eller på vilket
sätt inköpen ska dokumenteras.
 Till stor del finns dokumentation för de inköp vi översiktligt har granskat för åren
2019–2020. Rutiner kan dock utvecklas så att det finns en tydlighet även
gällande inköp för mindre belopp samt att underlag finns samlade för en bättre
överblickbarhet av inköpsprocessen.
 Bolaget bör beakta att det är de som upphandlande myndighet som bär
ansvaret att de undantag som görs från upphandlingsreglerna följer regelverk
för LOU/LUF i händelse av ogillande av leverantör vilket kan leda till
upphandlingsskadestånd.
 Det finns rutiner för uppföljning av ingångna avtal genom stickprov och
avtalsrevisioner. Därtill har bolaget kunnat påvisa en god löpande kontroll av att
inkomna fakturor överensstämmer med avtal.
 Nodava behöver i dialog med Mora kommuns inköpscentral klargöra om de har
något ansvar för att följa upp de avtal där inköpscentralen ansvarat för
upphandling och undertecknat avtal genom fullmakt för bolaget.
 Det finns kontrollområden i bolagets internkontrollplan där granskning och
uppföljning har genomförts för att säkerställa att inte otillåten direktupphandling
sker. Det finns en god medvetenhet inom bolaget om gällande regler och rutiner
samt de förbättringsområden som finns och utvecklingsarbete pågår för att
ytterligare förbättra regelefterlevnaden.

4.1

Rekommendationer
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi Nodava AB att:

— Säkerställa att Orsa kommuns policy och bolagets riktlinjer överensstämmer så det
finns en tydlighet över vilka regler som ska efterlevas.

— Inleda en dialog med Mora kommuns inköpscentral för att bringa klarhet i den
otydlighet som upplevs kring avtalsskrivning och avtalsuppföljning.

— Säkerställa att de undantag från upphandlingsreglerna som åberopas vid vissa
inköp har grund för detta som dokumenteras och godkänns av chef/VD.

— Tydliggöra för inköpare hur bolaget ska hantera inköp av mindre omfattning så att
relevant dokumentation finns och inköp sker i enlighet med regelverk och rutiner.
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