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Kommunstyrelsen 

Plats och tid: Kommunsalen, kommunhuset, 2020-03-09 kl. 13:00 – 16.55 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande 
Susann Lindblad (C), 1.e vice ordförande 
Magnus Bjurman (S), 2.e vice ordförande 
Carina Konradsson (C), ersättare för Håkan Yngström (C) 
Aino Eurenius (C) 
Jan Segerstedt (C), ersättare för Anders Hjärpsgård (C) 
Lars Olov Simu (KD), ersättare för Bengt-Åke Svahn (KD) 
Joep Meens (MP) 
Hans-Göran Olsson (S) 
Gunilla Elings-Friberg (S) 
Anders Johansson (V) 
Gunilla Frelin (M) 
Joakim Larsson (M), ersättare för Stefan Källbäck (SD),  
§§ 24 - 31, §§ 32.2 - 32.4 
 

Övriga deltagare: Matthias Grahn, IT-chef, Stefan Karlberg, 
digitaliseringsledare, § 24, § 32.1 
Henrik Göthberg, chef service och utveckling, §§ 28 - 30,  
§ 32.2 
Christina Nordmark, utredare, § 28 
Mattias Scandola, chef lärande, §§ 29 – 30 
Johan Hult, ekonomichef, § 31 
Johan Hed, kommunpolis, § 32.3 
Maria Lasell, enhetschef hemtjänst, Jesper Karlsson, chef 
omsorgen, § 32.4 
Emma Jidemyr, kommunikationschef 
Ann-Therese Albertsson, kommunchef 
Camilla Staberg, sekreterare 
 

Utses att justera: Carina Konradsson (C) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Camilla Staberg, sekreterare 

 

 

Paragraf 24 - 34 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 

 

 ______________________________________ 

Carina Konradsson, justerare 

 

 

____________________________________________________________ 
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ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-03-09 

Överklagningstid: 2020-03-18 – 2020-04-08 

Anslaget sätts upp: 2020-03-18 Anslaget tas ner: 2020-04-09 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 

Samverkansavtal för e-tjänstesamverkan i Dalarna 4 

Kostpolicy 2019 - 2022 6 

Svar på motion om kompetensförsörjning och attraktivitet inom 
omvårdnadsyrken 

7 

Delegationsordning för kommunstyrelsen 9 

Vision 2050 för Orsa kommun 9 

Revidering av tillämpningsföreskrifter till barnomsorgstaxan med anledning 
av införandet av barnomsorg på obekväm tid 

12 

Rutiner för ansökan och tillsyn för fristående verksamheter 13 

Utökad investeringsbudget avseende Orsa stadsnät 2020 14 

Informationsärenden 16 

Delegationsbeslut 19 

Delgivningar 20 
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§ 24 OK KS 2020/00096-4 

 

Samverkansavtal för e-tjänstesamverkan i Dalarna 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtal för e-tjänstesamverkan i 
Dalarna. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner fattar ett likalydande 
beslut.  

3. Kostnaden för e-tjänstesamverkan belastar under år 2020 kommunstyrelsens 
ansvar, verksamhet 13170. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag på samverkansavtal kring upphandling och drift av e-tjänsteplattform samt 
utveckling av e-tjänster, har tagits fram för att så snabbt som möjligt komma igång med 
smarta e-tjänster. Syftet är att skapa nytta hos medborgarna och öka effektiviteten hos 
våra verksamheter.   
 
Samverkansavtalet träffas mellan Orsa kommun och elva andra dalakommuner. Ett  
e-samverkanskontor sätts upp i Mora där gemensamt finansierade personalresurser 
kommer att arbeta med koordinering av support, samordning av e-tjänsteutveckling 
samt inrättandet av ett e-samverkansforum för de samverkande kommunerna.   
 
Genom samordnad supportfunktion gentemot driftleverantören minskas priset och 
drar samtidigt nytta av andra kommuners erfarenheter. Resurserna bekostas av 
samverkande kommuner och finansiering av e-samverkanskontoret sker genom årlig 
avgift från medlemskommunerna. Beräknade kostnader för drift- och personalresurser 
är totalt 352 650 kr, vilket inkluderar kostnad för införandet under 2020. Driftstart 
beräknas till juli 2020.    
 
Alternativet till att ingå i denna samverkan skulle vara att upphandla motsvarande 
plattform på egen hand och hantera drift och support av e-tjänsteplattformen själva. 
Visst samarbete kring e-tjänsteutveckling skulle kunna ske inom ramen för det 
befintliga nätverket kring IT och digitalisering i Dalarna, men det bedöms inte ge 
samma resultat.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2020-02-17. 
Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2020-02-05. 
Samverkansavtal, E-tjänstesamverkan Dalarna (edala). 
Projektplan E-tjänstesamverkan Dalarna, 2020-01-20.  
 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
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1. Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtal för e-tjänstesamverkan i 
Dalarna. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner fattar ett likalydande 
beslut.  

3. Kostnaden för e-tjänstesamverkan belastar under år 2020 kommunstyrelsens 
ansvar, verksamhet 13170. 

 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 25 OK KS 2020/00092-1 

 

Kostpolicy 2019 - 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige antar upprättad kostpolicy 2019 – 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har valt att ha en kostpolicy där kostens uppdrag och samarbeten 
beskrivs i stora drag under mandatperioden. En ny kostpolicy ska tas fram vid varje ny 
mandatperiod.  
 
Policyn används senare i kostens verksamhetsplanering men också i samarbeten med 
verksamheterna lärande och omsorg. Den berör bland annat områdena hållbarhet, 
samarbeten, ansvar, kunskap, utbildning och utvärdering. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2020-02-17. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2020-02-06. 
Kostpolicy 2019 - 2020. 
Gällande kostpolicy från 2015. 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige antar upprättad kostpolicy 2019 – 2022. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 26 OK KS 2019/00891-2 

 

Svar på motion om kompetensförsörjning och attraktivitet 
inom omvårdnadsyrken 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige avslår motionen om kompetensförsörjning och attraktivitet inom 
omvårdnadsyrken. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i fullmäktige har inkommit med en motion om att säkra 
kompetensförsörjningen och attraktiviteten inom omvårdnadsyrken. Detta skulle ske 
genom att införa utbildningskontrakt med elever på vård- och omsorgsprogrammet 
eller barn- och fritidsprogrammet. Kontrakten skulle garantera alla elever som slutför 
sin utbildning och delar kommunens värdegrund en fast tillsvidareanställning på heltid 
inom tre månader efter avslutade studier. Ett annat förslag i motionen är att ett 
partsgemensamt arbete ska upptas för att förbättra inflytande och medbestämmande 
för anställda i yrken inom Kommunals avtalsområde genom en handlingsplan.  
 
I svaret från personalenheten så beskrivs vissa risker med att tre år i förväg lova en 
student fast anställning. Riskerna är bland annat att vi inte vet hur individen utvecklas 
och dennes framtidsplaner kan också snabbt ändras. Det kan också vara riskabelt att så 
lång tid i förväg lova en anställning eftersom kommunen kanske inte vet hur behoven 
eller tillgången på arbetskraft ser ut tre år framåt i tiden. Planeringen blir svår och det 
innebär att vi antingen kan stå med för mycket eller för lite arbetskraft när 
utbildningarna avslutas.  
 
När det gäller det andra förslaget att ge möjligheter för den enskilde medarbetaren till 
mer inflytande och medbestämmande arbetar kommunen redan med Medarbetarskap, 
där dialog, engagemang och ansvar är nyckelord. Det pågår även ett projekt, ”Heltid 
som norm”, tillsammans med Kommunal där arbetstider och arbetsmiljö är viktiga 
bitar att lösa. Inom ramen för de aktiviteter och projekt som redan pågår så arbetar 
kommunen med att förbättra inflytandet, vilket kan tillgodose motionens förslag på en 
handlingsplan. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2020-02-17. 
Tjänsteutlåtande, staben, 2020-01-31. 
Motion, 2019-08-10. 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige avslår motionen om kompetensförsörjning och attraktivitet inom 
omvårdnadsyrken. 
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Yrkanden 
Magnus Bjurman (S) yrkar avslag på motionens två första förslag gällande 
utbildningskontrakt med elever som utbildar sig inom omsorgsområdet och yrkar bifall 
till motionens resterande förslag gällande en partsgemensam handlingsplan för 
förbättrat inflytande och medbestämmande, att det arbetet och planen följs upp årligen 
genom besiktningsprotokoll samt att kommunen gör en översyn av alla visstids- och 
timvikarieanställningar inom Kommunals avtalsområde. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och Magnus Bjurmans yrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 27 OK KS 2019/00570-1 

 

Delegationsordning för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar förslaget till delegationsordning daterad 2020-02-01 med 
tillägg av ärenden gällande sotning. 

Sammanfattning av ärendet 
En delegationsordning är en förteckning över de ärenden där nämnden, eller i det här 
fallet kommunstyrelsen, har beslutat att delegera sin beslutanderätt. Syftet är att 
avlasta nämnden rutinartade ärenden för att möjliggöra en effektivare förvaltning 
genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.  
 
Bestämmelser om delegering finns i kommunallagens 6 kap. (6 kap. §§ 37-39) samt i 
andra tillämpliga lagar som till exempel LVU (Lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga). Förslaget till delegationsordning anger vissa ärenden 
eller ärendegrupper där kommunstyrelsen har delegerat beslutanderätten inom sitt 
ansvarsområde. Styrelsen kan även besluta om delegation i ett visst ärende genom ett 
särskilt beslut. Ett utskott kan inte delegera beslutanderätten. 
 
Delegationsordningen revideras löpande när verksamheten finner det nödvändigt. I 
nuvarande förslag så har en mer genomgripande översyn gjorts, där de flesta ändringar 
är redaktionella med språkliga omformuleringar samt anpassning efter kommunens 
nya grafiska profil. Dock har vissa sakändringar gjorts i avsnitten för personal, 
arbetsmiljö, utskottet för strategi samt ett tillägg gällande ärenden enligt 
dataskyddsförordningen. Efter att utskottet för strategi har behandlat ärendet så har 
det tillkommit förslag gällande sotningsärenden som kan delegeras och som 
kommunen har ansvar för enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2020-02-17. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2020-02-10. 
Delegationsordning, 2020-02-01 (uppdaterat förslag med ärenden gällande sotning). 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår:  
Kommunstyrelsen antar förslaget till delegationsordning daterad 2020-02-01. 

Yrkanden 
Ordföranden Mikael Thalin (C) yrkar på att kommunstyrelsen antar förslaget till 
delegationsordning daterad 2020-02-01 med tillägg av ärenden gällande sotning. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och sitt eget och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det sistnämnda. 

Sändlista 
Berörda verksamheter 
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§ 28 OK KS 2019/00082-12 

 

Vision 2050 för Orsa kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta vision Orsa 2050 enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att senast 2020-04-14 återkomma med 
förslag hur visionen ska implementeras i styrmodell och tillhörande styrdokument 
samt hur fortsatt arbete med Orsa 2050 och kommunikationen ska ske. 
 

Reservation 
Gunilla Frelin (M) och Joakim Larsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
sitt eget förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har arbetat fram ett förslag till vision med siktet inställt på år 2050. 
Framtagandet har skett med ledamöter i kommunstyrelsen och i samarbete med 
medborgare, tjänstepersoner, ungdomar och näringslivet. Kommunstyrelsens 
ledamöter har träffat nära nog 1 500 medborgare i alla åldrar vid dialoger i centrum 
och utanför butiker, men även i Orsas skolor vid besök i samtliga klasser i årskurs 4 till 
9. Syftet har varit att inhämta förslag och inspel till visionsarbetet. 
 
Visionen Orsa 2050 ersätter tidigare antagen vision och beslutade målområden och ska 
utgöra grunden för kommande styrning och målarbete. 
 
Syftet med visionen är att:  

• Engagera, utmana och inspirera till utveckling av Orsa,  
• Förena och ge riktning för utvecklingen av Orsa kommuns verksamheter,  
• Vara ett verktyg och möjliggöra samtal om en värld i förändring. 

 
Kommunstyrelsens ledamöter har haft en arbetsdag där formuleringen av det slutliga 
visionsdokumentet påbörjades. Därefter har en mindre grupp politiker från alla partier 
i kommunfullmäktige haft möjlighet att delta i att ta fram det slutliga förslaget. 
Visionen kan sammanfattas med rubrikerna: I Orsa skapar vi med människor, 
inte för, I Orsa finns livskvalitet och I Orsa gör vi saker möjliga. 
 
Efter att visionen antagits i fullmäktige följer arbetet med att skapa aktiviteter och 
handlingar som går i linje med visionen. Det finns idéer om en återkommande 
framtidsdag och en fond att söka medel ur för projekt i visionens anda. Dessutom ska 
visionen arbetas in i kommande styrmodell och en kommunikationsplan tas fram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2020-02-28. 
Vision 2050 för Orsa kommun, 2020-03-02. 
Nuvarande vision för Orsa kommun (utdrag ur årsredovisningen). 
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Förslag till beslut 
Kommunchefen föreslår: 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta vision Orsa 2050. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att senast 2020-04-14 återkomma med 
förslag hur visionen ska implementeras i styrmodell och tillhörande styrdokument 
samt hur fortsatt arbete med Orsa 2050 och kommunikationen ska ske. 
 

Yrkanden 
Ordföranden Mikael Thalin (C) yrkar, med instämmande av Aino Eurenius (C), Anders 
Johansson (V) och Magnus Bjurman (S), att visionen ska formuleras enligt bilaga där 
vissa omformuleringar och tillägg är markerade med rött. 
  
Joakim Larsson (M) yrkar på att ärendet återremitteras med motiveringen att förbättra 
kvalitén i texten.  
 

Beslutsgång   
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss eller om ärendet ska 
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen avgör ärendet idag. 

Omröstning avseende återremiss 
Omröstning begärs avseende återremittering eller om ärendet ska avgöras idag. 
Omröstningen ska genomföras och kommunstyrelsen godkänner följande ordning: ja-
röst för att avgöra ärendet idag och nej-röst för Joakim Larssons yrkande om 
återremiss. Omröstningen utfaller med 10 ja-röster och 3 nej-röster enligt bilaga. 
Därmed avgör kommunstyrelsen ärendet idag. 
 

Beslutsgång 
Därefter ställer ordförande proposition på sitt eget yrkande och tjänstemannaförslaget 
gällande visionstext och därefter tjänstemannaförslaget om uppdrag till 
kommunchefen avseende fortsatt arbete kring visionen. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller sitt eget förslag gällande visionstext samt 
tjänstemannaförslaget om kommunchefens uppdrag. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 29 OK LÄR 2018/00061-7 

 

Revidering av tillämpningsföreskrifter till barnomsorgstaxan 
med anledning av införandet av barnomsorg på obekväm tid 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar de reviderade tillämpningsföreskrifterna till 
barnomsorgstaxan och att dessa börjar gälla den 1 april 2020. Viss redaktionell ändring 
ska göras gällande arbetsrättsliga frågor. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2019 att barnomsorg på obekväm tid ska 
införas i Orsa kommun enligt den så kallade Nackamodellen. Chefen för 
verksamhetsområde lärande gavs i uppdrag att ta fram tillämpningsföreskrifter för 
detta.  
Nu har dessa kompletterats med ett avsnitt om barnomsorg på obekväm arbetstid. 
Vårdnadshavare kan ansöka om detta förutsatt att vissa villkor är uppfyllda som till 
exempel att barnet är folkbokfört i Orsa kommun, inte har en förskoleplats i annan 
kommun, att vårdnadshavaren/na regelbundet arbetar under kvällar, nätter eller 
helger (under minst tre månader) och inte har möjlighet att ordna någon som passar 
barnet. Barnomsorgen ges i barnets hem av en person som vårdnadshavaren/na väljer 
och anställs av kommunen. I tillämpningsföreskrifterna finns även ett avsnitt om 
barnets vistelsetider, avgifter, ansökan och uppsägning av plats. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskott för lärande, 2020-02-20. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde lärande, 2020-02-12. 
Reviderade tillämpningsföreskrifter för barnomsorgen 2020-02-12. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen: 
Anta de reviderade tillämpningsföreskrifterna till barnomsorgstaxan och att dessa 
börjar gälla den 1 april 2020. Viss redaktionell ändring ska göras gällande 
arbetsrättsliga frågor. 
 

Sändlista 
Verksamhetsområde lärande 
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§ 30 OK LÄR 2019/00123-5 

 

Rutiner för ansökan och tillsyn för fristående verksamheter  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige godkänner att en avgift tas ut vid ansökan om fristående förskola 
(10 000 kr) och fristående pedagogisk omsorg (5 000 kr). Avgifterna tillämpas från 1 
maj 2020. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Rutin för ansökan och tillsyn för fristående förskola och pedagogisk omsorg godkänns 
med tillämpningsstart 1 maj 2020 under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 
att avgift ska tas ut vid ansökan. 

Sammanfattning av ärendet 
Det åligger kommunen enligt 25–26 kap. Skollagen att ge tillstånd till och bedriva 
tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg. De befintliga 
rutinerna behöver alltså revideras efter att ny lagstiftning trätt i kraft och efter att 
Skolinspektionen har tydliggjort kommunernas uppdrag. 
 
För kommunen innebär den nya lagstiftningen ett mer omfattande arbete med 
utredning inför godkännande av fristående verksamheter. Ändringen i lagen innebär 
också att kommunen får ta ut en avgift som motsvarar självkostnaden för behandling 
av ansökningar om godkännande (Skollagen 2 kap. § 5c). Förslaget baseras på 
Skolinspektionens avgifter men även vad jämförbara kommuner med Orsa tar i avgift.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskott för lärande, 2020-02-20. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde lärande, 2020-02-12. 
Rutin för godkännande och tillsyn av fristående förskola och pedagogisk omsorg.  
 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande förslår kommunstyrelsen: 
Rutin för ansökan och tillsyn för fristående förskola och pedagogisk omsorg godkänns 
med tillämpningsstart 1 maj 2020 under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 
att avgift ska tas ut vid ansökan. 
 
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige godkänner att en avgift tas ut vid ansökan om fristående förskola 
(10 000 kr) och fristående pedagogisk omsorg (5 000 kr). Avgifterna tillämpas från 1 
maj 2020 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde lärande 
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§ 31 OK KS 2020/00167-2 

 

Utökad investeringsbudget avseende Orsa stadsnät 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. utöka investeringsbudgeten för stadsnätet till 20 miljoner kronor under 2020,  
2. avvakta med utbyggnaden av områdesnät i Maggås och Tallhed till sommaren 

2021 i syfte att vänta in eventuella investeringsbidrag från Post- och 

telestyrelsen. I det fall inget bidrag beviljas för områdesnätet i Maggås och 

Tallhed under våren 2021 byggs dessa ut under sommaren samma år.  

Sammanfattning av ärendet 
När kommunfullmäktige beslutade om årets budget så var investeringsramen för 

stadsnätet på 10 Mkr. Efter grävsäsongen 2019 gjordes en kostnadsuppföljning och 

fördjupad analys. Då konstaterades att kostnaden per meter för stadsnätets utbyggnad 

är högre än det nyckeltal som använts tidigare. 

Sedan stadsnätets utbyggnadsplan för 2020 beslutades och budgeten sattes har det 

dessutom tillkommit ett antal samförläggningar (när två eller fler aktörer samarbetar 

och lägger till exempel el och fiber i samma schakt för att minska kostnaderna för alla 

parter). Det kommer även att finnas möjlighet att söka investeringsbidrag för 

stamledningar till Maggås och Lindorna i Oljonsbyn från Europeiska Regionala 

Utvecklingsfonden (ERUF). För att kunna söka dessa investeringsbidrag krävs att 

kommunen skriver under och skickar in ett medfinansieringsintyg som förbinder Orsa 

kommuns att medfinansiera 50% av den ansökta bidragssumman någon gång under 

perioden 2020 - 2022 om bidragsansökan beviljas. Medfinansieringen för dessa är 

280 000 kr för Lindorna och 367 500 kr för Maggås. Kostnaderna för Maggås kan 

upparbetas under perioden 2021-2022 men medfinansieringsintyget måste skickas in 

under 2020 för att ha möjlighet att få bidraget.  

Det kommer dessutom eventuellt att finnas möjlighet att söka investeringsbidrag från 

Post- och telestyrelsen (PTS) för områdesnät i Maggås och Tallhed under perioden 

2021-2022. I nuläget är det dock högst oklart huruvida Dalarna kommer att få ta del av 

detta bidrag. Förslagsvis skjuts byggnationen av områdesnät upp i Maggås och Tallhed 

åtminstone till år 2021 för att ha möjlighet att söka och få dessa bidrag och således 

minska investeringskostnaderna.  

För att kunna nyttja de möjligheter till besparingar som samförläggning och 

investeringsbidrag medför och för att kunna bygga ut efter rådande utbyggnadsplan 

krävs sammantaget alltså en större investering under 2020 än vad nuvarande 

investeringsbudget (10 Mkr) tillåter.  
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskott för samhälle, 2020-02-25. 

Tjänsteutlåtande med bilaga om kostnadsuppskattning/område, verksamhetsområde 

samhälle, 2020-02-17. 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. utöka investeringsbudgeten för stadsnätet till 20 miljoner kronor under 2020,  
2. avvakta med utbyggnaden av områdesnät i Maggås och Tallhed till sommaren 

2021 i syfte att vänta in eventuella investeringsbidrag från Post- och 

telestyrelsen. I det fall inget bidrag beviljas för områdesnätet i Maggås och 

Tallhed under våren 2021 byggs dessa ut under sommaren samma år.  

 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 32  

 

Informationsärenden 

1. Information om projekt och 

aktiviteter inom IT-enheten - en 

lägesavstämning (Matthias Grahn, 

Stefan Karlberg) 

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner 

samarbetar med en gemensam IT-enhet 

och en gemensam nämnd för dessa frågor. 

Genomgång av önskade/pågående projekt 

inom IT-enheten för alla tre kommuner. 

På projektöversikten finns det totalt 45 

projekt. Det finns 1,5 tjänster som 

projektledare på IT-enheten och därmed 

får en del önskade projekt vänta på start. 

Prioritering av projekten görs på VP-rådet 

som består av kommuncheferna från de tre 

kommunerna.  

OK KS 2020/00004-12 

2. Resultat av medborgar-

undersökningen 2019 (Henrik 

Göthberg) 

Kommunen har under ett par år genomfört 

en attitydundersökning hos medborgarna 

för att undersöka vad man tycker om bland 

annat kommunen och dess service. Det 

sker genom en medborgarundersökning 

från SCB. 135 kommuner deltog i 

undersökningen 2019. Enkäten skickades 

ut till 800 personer mellan 18 -84 år i Orsa 

och av dessa besvarade 43% enkäten. 

Orsa har deltagit under åren 2012, 2014, 

2018 och 2019 och resultatet jämförs 

mellan åren. Undersökningen är uppdelad 

i tre olika områden med tillhörande index 

(mått); nöjd regionindex, nöjd 

medborgarindex samt nöjd inflytande-

index. 

Resultatet för nöjd regionindex, dvs. hur 

upplever man kommunen som en plats att 

bo och leva på, visar att det finns vissa 

OK KS 2020/00138-1 
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förbättringsmöjligheter då man till 

exempel saknar utbildning på gymnasie- 

eller högskolenivå på orten men även 

förbättringar gällande kollektivtrafik med 

buss och tåg. 

Resultatet för nöjd medborgarindex, dvs. 

hur ser man på kommunens verksamheter, 

visar att området gator och vägar kan bli 

bättre medan de svarande är nöjda med till 

exempel VA och räddningstjänst enligt 

undersökningen. Resultatet visar också på 

bättre tillgänglighet och bemötande av 

kommunens tjänstemän än förra gången. 

Biblioteksverksamhet, konstutställningar, 

konserter etc. visar något sämre resultat. 

Resultatet för nöjd inflytandeindex, dvs. 

hur ser man på sitt inflytande i kommunen 

och möjligheter att påverka, upplevs som 

godkänd av de svarande.  

Fortsatt arbete med resultatet sker i 

respektive utskott och verksamhets-

område.  

3. Information från Polisen om droger 

i skolan - en lägesavstämning (Johan 

Hed) 

Situationen vad gäller droganvändning i 

skolan bedöms som lugn i Orsa. 

Förbättringsmöjligheter finns vad gäller 

utbildningsinsatser för skolpersonal för att 

upptäcka om personer är påverkade. I 

Mora och Älvdalen har en sådan 

utbildningsinsats genomförts som har gett 

bra resultat. Polisen har på lokal nivå inte 

någon särskild grupp som arbetar specifikt 

med narkotikafrågor.  

OK KS 2020/00004-1 

4. Information om kvalitetsarbetet 

inom omsorgen (Maria Lasell, Jesper 

Karlsson) 

Omsorgen genomför ett förändringsarbete 

med systematiskt kvalitetsarbete och har i 

samband med det upprättat nya eller 

reviderade styrdokument som bland annat 

innebär förändrade arbetssätt och rutiner. 

Till sin hjälp finns ett årshjul utifrån de 

OK KS 2019/00020-7 
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styrdokument som finns. Det innebär att i 

början på året så har verksamhetsområdet 

arbetat med dokumentation och 

rättssäkerhet, därefter samverkan och 

bemötande, avvikelsehantering, processer 

och rutiner m.m. Arbetet förankras och 

diskuteras bland medarbetare genom 

bland annat arbetsplatsträffar och rutiner. 

Övriga aktiviteter är bland annat att en 

handlingsplan för första halvåret 2020 är 

framtagen, förändringar i systemet 

Stratsys som redovisar mål och dess 

aktiviteter för verksamhetsområdet samt 

översyn och förändringar av 

arbetsprocesser inom äldreomsorgen, 

enheten för särskilt stöd (LSS) och 

psykiatri samt individ- och 

familjeomsorgen. 
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§ 33  

 

Delegationsbeslut 

1. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

omsorg 2020-01-29. 

OK OMS 2020/00002-2 

2. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

omsorg 2020-02-05. 

OK OMS 2020/00002-4 

3. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

samhälle 2020-02-25. 

OK KS 2020/00006-6 

4. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

strategi 2020-01-14. 

OK KS 2020/00003-3 

5. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

lärande 2020-02-20. 

OK LÄR 2020/00007-6 

6. Borgen för Orsa Lokaler ABs lån (nr 

120791) om 20 mkr i Kommuninvest. 

OK KS 2020/00183-1 
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§ 34  

 

Delgivningar 

1. Årsredovisning gemensamma nämnden 

för social myndighetsutövning. 

OK KS 2020/00002-6 

2. Protokoll Kommunala pensionärs- och 

tillgänglighetsrådet (KPTR) 2020-02-12. 

OK OMS 2020/00041-1 

3. Protokoll IS/IT-nämndens sammanträde 

2020-02-14. 

OK KS 2020/00002-8 

4. Information om turistbyråer. OK KS 2020/00002-9 

 

 

 


