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Kommunstyrelsens utskott för strategi
Plats och tid:

Kommunsalen, 2019-08-20 kl. 13:00 – 17.00.
Ajournering 16.20-16.30.

Beslutande:

Mikael Thalin (C), ordförande, §§43 - 46, §§ 48 - 55
Susann Lindblad (C), vice ordförande, ordförande § 47
Magnus Bjurman (S), 2:e vice ordförande
Håkan Yngström (C)
Olof Herko (S)
Joep Meens (MP), Bengt-Åke Svahn (KD), Morgan Darmell
(M), ej tjänstgörande ersättare
Lena-Stina Björklund, avfallschef NODAVA AB, § 43
Linda Björck Jansson, beredskapssamordnare, § 45
Emelie Drott, planarkitekt, Tommy Ek, chef
stadsbyggnadsförvaltningen, §§ 50 - 51
Roland Fållby, VD Orsa Lokaler AB, Jesper Karlsson, chef
omsorg, Johan Hult, ekonomichef, § 51
Stina Hedlund, utredare, § 52
Janne Bäckman, utredare, § 53
Henrik Göthberg, chef verksamhetsområde service och
utveckling, § 51, §§ 52 - 53
Helene Grapenson, personalchef, Märit Gullberg,
personalstrateg, § 54
Ann-Therese Albertsson, kommunchef
Camilla Staberg, sekreterare

Övriga deltagare:

Utses att justera:

Susann Lindblad (C), Håkan Yngström (C), § 47

Justeringens
plats och tid:

Gemensamt stöd och medborgarservice

Underskrifter:
Paragraf

______________________________________

43 - 55

Camilla Staberg, sekreterare
______________________________________
Mikael Thalin, ordförande

Susann Lindblad § 47

______________________________________
Susann Lindblad, justerare

Håkan Yngström, § 47

____________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Utskottet för
strategi

Sammanträdesdatum:

Överklagningstid:

2019-09-02 – 2019-09-23

Anslaget sätts upp:

2019-09-02

Anslaget tas ner:

2019-08-20

2019-09-24

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice
____________________________

____________________________

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens utskott för strategi
Plats och tid:

Kommunsalen, 2019-08-20 kl. 13:00

Beslutande:

Mikael Thalin (C), ordförande
Susann Lindblad (C), vice ordförande
Magnus Bjurman (S), 2:e vice ordförande
Håkan Yngström (C)
Olof Herko (S)

Övriga deltagare:

Joep Meens (MP), Bengt-Åke Svahn (KD), Morgan Darmell
(M), ej tjänstgörande ersättare
Linda Björck Jansson, beredskapssamordnare
Ann-Therese Albertsson, kommunchef
Camilla Staberg, sekreterare

Utses att justera:

Susann Lindblad (C)

Justeringens
plats och tid:

Gemensamt stöd och medborgarservice

Underskrifter:
Paragraf

______________________________________
Camilla Staberg, sekreterare
______________________________________
Mikael Thalin, ordförande
______________________________________
Susann Lindblad, justerare

ANSLAG/BEVIS
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Utskottet för
strategi

Sammanträdesdatum:

Överklagningstid:

2019-08-21 – 2019-09-11

Anslaget sätts upp:

2019-08-21

Anslaget tas ner:

2019-08-20

2019-09-12

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice
____________________________

____________________________

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 43

OK KS 2019/00760-3

Utställning av reviderade avfallsföreskrifter 2019
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Förslaget till föreskrifter för avfallshantering ställs ut för granskning enligt miljöbalken
15 kap. 42 § under perioden 16 september till 11 oktober 2019.

Sammanfattning av ärendet
Avfallschef Lena-Stina Björklund föredrog förslaget till reviderade föreskrifter om
avfallshantering. Förslaget är att dessa ska gälla från och med nästa år.
Föreskrifterna ställs ut under fyra veckor, i enlighet med miljöbalken (15 kap. 42 §), för
granskning och synpunkter.

Beslutsunderlag
Skrivelse om reviderade avfallsföreskrifter, NODAVA AB.
Protokollsutdrag styrelsemöte, Orsa Vatten och Avfall AB, 2019-06-12.
Föreskrifter om avfallshantering för utställning.
Antagna föreskrifter om avfallshantering.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till föreskrifter för avfallshantering ställs ut för
granskning enligt miljöbalken 15 kap. 42 § under perioden 16 september till 11 oktober
2019.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 44

OK KS 2019/00763-1

VA-taxa från 2020
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige höjer anläggningstaxan och brukningstaxan för VA med 5%.
Höjningen gäller från den 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Det kommunala bolaget, Orsa Vatten och Avfall AB, ska bedriva sin verksamhet på ett
sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom taxor. Vidare ska bolaget
uppvisa ett nollresultat utifrån bibehållen standard på VA-anläggningar och VA-nät.
VA-taxan består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Investeringar behöver
genomföras framöver för att säkerställa vattenförsörjningen och hanteringen av den
allmänna VA-anläggningen. Bolaget hade ett underskott för VA-verksamheten under
2018 och prognoserna för 2019 pekar på ett negativt resultat. Styrelsen för Orsa Vatten
och Avfall AB föreslår därför en höjning av taxorna avseende både anläggnings- och
brukningsavgifter.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag styrelsemöte, Orsa Vatten och Avfall AB, 2019-06-12.
Protokollsutdrag, Orsa kommunfullmäktige, 2018-10-08.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige höjer anläggningstaxan och brukningstaxan för VA med 5%.
Höjningen gäller från den 1 januari 2020.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5(18)

PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR
STRATEGI
Sammanträdesdatum: 2019-08-20
Dokument nr: OK KS 2019/00003-23

§ 45

OK KS 2019/00557-2

Svar på remiss av strategi för samverkan och ledning vid
samhällsstörningar och höjd beredskap i Dalarnas län
Beslut
Orsa kommun lämnar följande yttrande som svar på remissen om Strategi för
samverkan och lednings vid samhällsstörningar och höjd beredskap i Dalarna län:
Den gemensamma stabsmodellen som tagits fram i den operativa bilagan är inte
anpassad för en kommun i vår storlek. Den är därmed inte lämplig att använda som
grundmodell i länet. Kommunen har inte resurser att upprätta alla dessa funktioner.
Benämningarna på funktionerna är inte anpassade för kommunens verksamhet.
Kommunen använder inte samma benämningar som Försvarsmakten och polisen.
För att nämna ett exempel:
Funktionen insats L3 i föreslagen stabsmodell, där kommunen inte benämner
lägesbild, WIS och samordning som en insats. WIS är en form av dokumentation och
lägesbild och ingår i dokumentationsfunktionen i kommunen. Personal som ingår i
dokumentationsfunktionen är till exempel administratörer. Enligt likhetsprincipen ska
vi jobba så lika som möjligt i vardagen som i kris. Då blir det inte logiskt att kalla
dokumentationsfunktionen för insats. Att komplicera benämningar och gå ifrån
likhetsprincipen innebär en svårare förståelse för de inom kommunen som inte jobbar
med krisberedskap i vardagen, men ska gå in i en funktion vid en kris.
Om alla aktörer kan göra egna anpassningar och kluster utifrån behov och
förutsättningar gällande stabsmodell, som det står i strategin, så kan vi inte ha den
föreslagna som gemensam grundmodell. Skulle en kommun t.ex. välja att ha
stabsfunktioner L1-L5 så kanske kommunens L2 är något annat än någon annans L2.
Eller om man väljer att ta bort vissa funktioner och bara hoppar över dom i en modell
blir det än mer otydligt när det står t.ex., L1, L4, L5 osv. när man ser att det egentligen
fattas några.
Det känns som vi tappar konceptet att vi ska jobba så lika som möjligt i vardagen som i
kris när vi tar en stabsmodell som är anpassad för helt andra typer av organisationer
som Försvarsmakten och Polismyndigheten, som dessutom är enormt mycket större
organisationer än den lilla kommunen.
För övrigt ser vi inte varför det skulle vara ett problem att samverka och begära rätt
hjälp fast vi har olika stabsmodeller och benämningar på funktioner. Om en kommun
behöver förstärkning i form av en kommunikatör, så vet alla vad en kommunikatör är.
Eller om man behöver någon som kan dokumentera i WIS till exempel.
Kommunen har nyligen arbetat fram en krisledningsplan anpassad efter egen
organisation samt den stabsmetodik som Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) lärt ut i kommunerna. Krisledningsplanen är kommunicerad och
inövad i organisationen och större ändringar i stabssammansättningen genom att byta
stabsmodell är inte lämpligt.
Beslutet justeras omedelbart.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning av ärendet
Remissen är en revidering av nuvarande strategi från 2015. Syftet är att beskriva alla
samhällsaktörers olika ansvarsområden och behovet av att samverka vid en händelse.
God samverkan kräver att delaktiga parter känner till varandras roller, ansvar och
befogenheter samt är överens om målen. Strategin tar också upp krishantering före,
under och efter det att en samhällsstörning har inträffat samt arbetet med den
totalförsvarsplanering som nu pågår.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunledning, 2019-06-24.
Remiss med operativ bilaga, Länsstyrelsen Dalarna, 2019-06-05.

Förslag till beslut
Kommunledningen föreslår utskottet för strategi att lämna nedanstående remissvar:
Den gemensamma stabsmodellen som tagits fram i den operativa bilagan är inte
anpassad för en kommun i vår storlek. Den är därmed inte lämplig att använda som
grundmodell i länet. Kommunen har inte resurser att upprätta alla dessa funktioner.
Benämningarna på funktionerna är inte anpassade för kommunens verksamhet.
Kommunen använder inte samma benämningar som Försvarsmakten och polisen.
För att nämna ett exempel:
Funktionen insats L3 i föreslagen stabsmodell, där kommunen inte benämner
lägesbild, WIS och samordning som en insats. WIS är en form av dokumentation och
lägesbild och ingår i dokumentationsfunktionen i kommunen. Personal som ingår i
dokumentationsfunktionen är till exempel administratörer. Enligt likhetsprincipen ska
vi jobba så lika som möjligt i vardagen som i kris. Då blir det inte logiskt att kalla
dokumentationsfunktionen för insats. Att komplicera benämningar och gå ifrån
likhetsprincipen innebär en svårare förståelse för de inom kommunen som inte jobbar
med krisberedskap i vardagen, men ska gå in i en funktion vid en kris.
Om alla aktörer kan göra egna anpassningar och kluster utifrån behov och
förutsättningar gällande stabsmodell, som det står i strategin, så kan vi inte ha den
föreslagna som gemensam grundmodell. Skulle en kommun t.ex. välja att ha
stabsfunktioner L1-L5 så kanske kommunens L2 är något annat än någon annans L2.
Eller om man väljer att ta bort vissa funktioner och bara hoppar över dom i en modell
blir det än mer otydligt när det står t.ex., L1, L4, L5 osv. när man ser att det egentligen
fattas några.
Det känns som vi tappar konceptet att vi ska jobba så lika som möjligt i vardagen som i
kris när vi tar en stabsmodell som är anpassad för helt andra typer av organisationer
som Försvarsmakten och Polismyndigheten, som dessutom är enormt mycket större
organisationer än den lilla kommunen.
För övrigt ser vi inte varför det skulle vara ett problem att samverka och begära rätt
hjälp fast vi har olika stabsmodeller och benämningar på funktioner. Om en kommun
behöver förstärkning i form av en kommunikatör, så vet alla vad en kommunikatör är.
Eller om man behöver någon som kan dokumentera i WIS till exempel.
Kommunen har nyligen arbetat fram en krisledningsplan anpassad efter egen
organisation samt den stabsmetodik som Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) lärt ut i kommunerna. Krisledningsplanen är kommunicerad och
inövad i organisationen och större ändringar i stabssammansättningen genom att byta
stabsmodell är inte lämpligt.

Sändlista
Länsstyrelsen Dalarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 46

OK KS 2019/00427-2

Ansvarsfrihet 2018 för styrelsen, Norra Dalarnas
samordningsförbund, FINSAM
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter i Norra
Dalarnas samordningsförbund för år 2018.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet i Norra Dalarna är ett förbund för rehabiliteringsområdet och
är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Dalarna och
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Ansvarsfriheten för styrelsen ska prövas av
samtliga dessa medlemmar.
Förbundets revisorer har granskat årsredovisningen för 2018 och bedömer att
verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt perspektiv
tillfredsställande sätt. Även räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande och
årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om
kommunal redovisning och god redovisningssed. Utifrån en sammantagen bedömning
så tillstyrker revisorerna att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för det
gånga året.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, service och utveckling, 2019-06-10.
Årsredovisning och revisionsberättelse 2018, FINSAM.

Förslag till beslut
Förbundets revisorer tillstyrker att:
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter i Norra
Dalarnas samordningsförbund för år 2018.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR
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Dokument nr: OK KS 2019/00003-23

§ 47

OK KS 2019/00559-1

Ansvarsfrihet 2018 för Region Dalarnas direktion
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Region Dalarnas direktion utifrån
föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2018.
Mikael Thalin (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Region Dalarna har överlämnat sin årsredovisning för 2018. Samtliga medlemmar ska
också pröva ansvarsfrågan för direktionen.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2018, kommunalförbundet Region Dalarna, 2019-06-10.
Protokollsutdrag, direktionen Region Dalarna, 2018-10-24.
Förbundsordning Region Dalarna från 2018-01-01.

Förslag till beslut
Förbundets revisorer tillstyrker att:
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Region Dalarnas direktion utifrån
föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR
STRATEGI
Sammanträdesdatum: 2019-08-20
Dokument nr: OK KS 2019/00003-23

§ 48

OK KS 2019/00336-2

Svar på granskning av årsredovisning 2018
Beslut
Utskottet för strategi föreslår:
Kommunstyrelsen antar svaren på revisorernas granskning av årsredovisningen 2018
enligt bilaga och överlämnar den till revisorerna.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Orsa kommuns revisorer har KPMG översiktligt granskat bokslut och
årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Syftet var att ge kommunrevisorerna ett
tillräckligt underlag för revisionsberättelsen. Av den samlade bedömningen framgår att
13 mål har uppnåtts (37%) och 16 mål bedöms vara delvis uppnådda eller ej uppnådda
(46%). Övriga 6 mål har inte mätts under perioden eller att resultat inte har varit
tillgängligt. Revisorerna bedömer att måluppfyllelsen i årsredovisningen inte fullt ut är
förenlig med kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsmål.
I tjänsteutlåtandet så beskrivs bland annat att det pågår ett arbete med att förtydliga
målen, se till att dessa är mätbara och att följa upp dessa. Inom flera områden har
kommunen uppfyllt målen såsom inom näringsliv, skolan och de finansiella målen.
Dock återstår ytterligare åtgärder gällande målet om e-tjänster och en attraktiv
arbetsplats samt inom byggnadsnämndens verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2019-08-06.
Granskning av bokslut och årsredovisning 2018, 2019-05-13.

Förslag till beslut
Kommunchefen föreslår:
Kommunstyrelsen antar svaren på revisorernas granskning av årsredovisningen 2018
enligt bilaga och överlämnar den till revisorerna.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 49

OK KS 2019/00331-2

Svar på granskning av år 2018
Beslut
Utskottet för strategi föreslår:
Kommunstyrelsen antar svaren på revisorernas granskning av 2018 enligt bilaga och
överlämnar den till revisorerna.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har på uppdrag av revisorerna i Orsa genomfört en grundläggande granskning
av år 2018. Granskningen avser styrelse och nämnder. Revisorernas sammanfattande
bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna inte har skapat förutsättningar för
en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll.
Rekommendationen är bland annat att kommunstyrelsen ser över mål- och
budgetprocessen så att den håller ihop och fungerar som styrsignaler till verksamheten,
ser över uppföljnings- och prognosprocessen för att säkerställa en ändamålsenlig
ekonomistyrning i samtliga nämnder, följer upp att internkontrollplaner för 2019
beslutas i enlighet med reglementet, ser över rutinen för uppsiktsplikt i de kommunala
bolagen och att detta protokollförs samt att nämnderna bryter ner och konkretiserar
målen som beslutas i fullmäktige och även tar fram förslag på hur dessa ska mätas och
följas upp.
I tjänsteutlåtandet så beskrivs bland annat att verksamheterna har arbetat sedan 2016
med att ta fram färre och tydligare mål som ska förbättra servicen till invånarna. Det
återstår en del arbete för att få alla verksamheter att känna till målen och ta fram
aktiviteter för att nå dessa. Flera åtgärder har eller ska genomföras som till exempel
utbildningar, verksamhetsplaner, årshjul och framtagande av en styrmodell. Det ska
också bli tydligare när budgetprognoser ska göras och redovisas.
Vidare ska internkontrollplaner beslutas av kommunstyrelsen enligt antaget
reglemente. Enheten utredning och utveckling arbetar också med att ta fram en
bolagspolicy som kommunstyrelsen ska ta ställning till i höst för att förtydliga
rutinerna för uppsiktsplikten. När det gäller rekommendationen att nämnderna
konkretiserar målen och hur dessa ska återrapporteras till styrelsen och fullmäktige så
sker ett analysarbete där även antagna strategier, som till exempel ungdomsstrategin,
är en väsentlig del.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2019-08-06.
Granskning av år 2018, 2019-05-09.

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår:
Kommunstyrelsen antar svaren på revisorernas granskning av 2018 enligt bilaga och
överlämnar den till revisorerna.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 50

OK KS 2015/00026-29

Översiktsplan för Orsa kommun
Beslut
Utskottet för strategi föreslår efter redaktionella ändringar att kommunstyrelsen
godkänner förslaget till kommuntäckande översiktsplan och att kommunstyrelsen
godkänner förslaget till särskilt utlåtande som sitt eget.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
Anta förslaget till kommuntäckande översiktsplan.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har sedan 2011 arbetat med att ta fram en ny
kommuntäckande översiktsplan (ÖP) för Orsa kommun.
Översiktsplanen är ett strategiskt dokument för kommunen och visar hur
markanvändningen ska se ut framöver med sikte mot år 2035. Varje ny mandatperiod
framledes kommer kommunen behöva ta ställning till planens aktualitet. Om den är
inaktuell i något avseende så bör den ändras.
Förslaget till översiktsplan har nu lotsats igenom de sista stegen i den formella
demokratiska processen enligt Plan- och bygglagen och är framme vid ett antagande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, stadsbyggnadsförvaltningen, 2019-08-09.
Förslag till översiktsplan för Orsa kommun, version daterad augusti 2019.
Särskilt utlåtande av inkomna synpunkter i utställningsskedet, 2019-08-08.

Förslag till beslut
Arbetsgruppen föreslår utskottet för strategi:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till särskilt utlåtande som sitt eget.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till kommuntäckande översiktsplan.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till kommuntäckande
översiktsplan.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR
STRATEGI
Sammanträdesdatum: 2019-08-20
Dokument nr: OK KS 2019/00003-23

§ 51

OK KS 2019/00334-5

Nybyggnation av särskilt boende
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen ger ett planuppdrag till stadsbyggnadsförvaltningen under
förutsättning att kommunfullmäktige fattar erforderliga beslut.
Ärendet kompletteras med en tydligare ekonomisk bedömning kring merkostnader
avseende markförhållanden innan ärendet avgörs i fullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Bygga nytt särskilt boende, SÄBO, öster om Murargränd (Storgärdet).
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).

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).
Två förskoleavdelningar flyttar in i gamla lokaler vid Lillåhem när förskolorna Lindan 1
och 2 stängs. Dessa lokaler vid Lillåhem ska renoveras och anpassas till modern
förskoleverksamhet. Tvätten som idag finns i källaren vid Orsa Lärcentrum flyttas till
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den nya byggnaden och så även hälso- och sjukvårdsenheten som idag finns i källaren
på Dalagatan.
Stadsbyggnadsförvaltningen bör ges ett planuppdrag för att genomföra
detaljplaneläggning i valt läge.

Beslutsunderlag
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.
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, § 46, 2018-05-28.
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, § 86, 2016-11-21.
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, § 51, 2017-04-10.

Förslag till beslut
Arbetsgruppen föreslår utskottet:
Kommunstyrelsen ger ett planuppdrag till stadsbyggnadsförvaltningen under
förutsättning att kommunfullmäktige fattar erforderliga beslut.
Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Bygga nytt särskilt boende, SÄBO, öster om Murargränd (Storgärdet).
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
Magnus Bjurman (S) begär ajournering och mötet ajourneras till kl. 16.30.
Susann Lindblad (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Magnus Bjurman (S) framför ett tilläggsyrkande att ärendet kompletteras med en
tydligare ekonomisk bedömning kring merkostnader avseende markförhållanden innan
ärendet avgörs i fullmäktige.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Susann Lindblads yrkande och sedan Magnus
Bjurmans tilläggsyrkande och finner att utskottet bifaller båda.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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§ 52

OK KS 2018/00871-2

Svar på medborgarförslag att anlägga en hundrastplats
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att en kommunalt driven
hundrastgård inte är en kommunal angelägenhet.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att kommunen ska anlägga en
inhägnad hundlekplats i Orsa.
I tjänsteutlåtandet så beskrivs att flera kommuner i landet som t.ex. Malmö, Nacka och
Uppsala har tagit fram riktlinjer för hur tätt gårdarna ska byggas. Malmö stads policy
är omfattande och statuerar t.ex. storlek till minst 1 000 kvm, hägnets
landskapsutformning, möjligheten till lek och agility m.m. Med andra kommuners
erfarenheter om behoven av flertalet hundrastgårdar och den nödvändiga
investeringen i instängsling, belysning, markarbeten etc. bedöms de ekonomiska
insatserna som stora.
Frågan kan ställas om det är en kommunal uppgift att iordningställa allmänna ytor för
hundägare att låta hundar leka av sig och skapa sociala mötesytor för hundägare. Flera
närliggande kommuner hänvisar de som är intresserade av en hundrastgård att bilda
en förening och söka stöd för att eventuellt själva driva och sköta en hundrastgård.
Skulle initiativ tas som innebär att någon annan aktör (privat eller ideell) är villig att
bekosta, driva och förvalta en hundrastgård på kommunal mark är kommunen öppen
för en sådan diskussion med berörda parter och kan föreslå lämplig kommunal mark
för ändamålet. Däremot anser inte kommunen att en hundrastgård ska skötas av
kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2019-01-17.
Medborgarförslag, 2018-09-24.

Förslag till beslut
Verksamhetsområde service och utveckling föreslår:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att en kommunalt driven
hundrastgård inte är en kommunal angelägenhet.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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§ 53

OK KS 2018/01226-2

Svar på medborgarförslag om klimatförändringar
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att de frågor som aktualiseras i medborgarförslaget
beaktas i det fortsatta och intensifierade arbetet med Agenda 2030 och därmed är
medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Det har kommit in ett medborgarförslag om klimatförändringar med följande förslag:
- Kommunen tar fram en klimatomställningsplan med koldioxidbudget för att
göra sin del för att nå målet om högst 1,5 graders global uppvärmning.
-

Kontaktar alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom
kommunen så att alla aktörer utarbetar planer för att minska utsläppen i
motsvarande grad.

-

Kommunen inom två år avyttrar alla innehav i fossilutvinningsföretag som
kommunen genom sina fonder har placeringar i och istället investerar i
hållbara och fossilfria alternativ.

-

Gör ett kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete i dialog med lokala
organisationer, näringsliv och skolor.

I tjänsteutlåtandet så beskrivs tidigare uppdrag att arbeta med, samordna och följa upp
strategin för Agenda 2030. Medborgarförslaget kan beaktas i samband med det arbetet
vilket även inkluderar arbetet med hållbarhetsstrategin.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2019-08-09.
Medborgarförslag med bilaga.

Förslag till beslut
Service och utveckling föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att de frågor som aktualiseras i medborgarförslaget
beaktas i det fortsatta och intensifierade arbetet med Agenda 2030 och därmed är
medborgarförslaget besvarat.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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§ 54

Informationsärenden
1.

Personalfrågor
(Helene Grapenson, Märit Gullberg)

OK KS 2019/00020-4

Genomgång och diskussion kring
löneprocessen och dess olika delar, bland
annat utvecklingssamtal (medarbetarsamtal) och hur dessa kan förbättras.
Vidare även genomgång av kommunens
nya lönekriterier; engagemang, ansvar och
kompetens.
Även lägesrapportering kring det fortsatta
arbetet med kompetensförsörjningsstrategin. Strategin är framtagen
tillsammans med Mora och Älvdalens
kommuner och beskriver främst
samverkan mellan parterna, men ska i
fortsättningen fokusera mer på den egna
kommunens åtgärder för
kompetensförsörjning.
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§ 55

Delegationsbeslut
1.

Anställning administrativ samordnare

OK KS 2019/00280-3

2.

Anställning administratör

OK KS 2019/00281-3

3.

Anställning kock, kostenheten

OK KS 2019/00227-3
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