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Kommunstyrelsens utskott för lärande 

Plats och tid: Digitalt möte via Teams, 2021-01-21 kl. 13:05 – 13:35 

Beslutande: Susann Lindblad (C), ordförande 
Gunilla Elings-Friberg (S), vice ordförande 
Abdirahman Nur (MP) 
Niklas Sjödin (S), ersättare för Ellenor Smids (S) 
 

Övriga deltagare: Christine Alexandersson, verksamhetschef lärande 
Birgitta Moraeus, sekreterare 
 

Utses att justera: Niklas Sjödin (S) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

Underskrifter: ______________________________________ 

Birgitta Moraeus, sekreterare 

 

Paragraf 1 - 4 

 ______________________________________ 

Susann Lindblad, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Niklas Sjödin, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för lärande 

Sammanträdesdatum: 2021-01-21 

Överklagningstid: 2021-01-26 – 2021-02-16 

Anslaget sätts upp: 2021-01-26 Anslaget tas ner: 2021-02-17 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 1 OK LÄR 2020/00151–3 

 

Familjens hus - Lokalt förankrade lösningar 

Beslut 
Utskotten för lärande föreslår: 
Kommunstyrelsen beslutar att upprätthålla Familjens hus i Orsa, den lokala varianten 
av Familjecentral. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen i Orsa kommun beslutade 2017 (OK KS 2017/00053–5) att ge i 
uppdrag till verksamhetscheferna för omsorg och lärande att tillsammans med 
regionen ingå i en arbetsgrupp för att i detalj utreda vilka kompetenser som ska knytas 
till en gemensam verksamhet, lokalisering och lämna förslag på ett avtal mellan 
parterna för den fortsatta processen. 

Intentionerna med Familjens hus 
Intentionen bakom att skapa ett Familjens hus handlar om att dels skapa bättre 
samordning mellan kommunala och regionala institutioner (ex. skola, individ- och 
familjeomsorg (IFO), samtalsmottagning) runt familjer i behov av stöd, dels att det ska 
bli enklare för familjer att ta kontakt med dessa institutioner. 

För att uppnå detta syfte har olika kommuner och regioner valt olika lösningar och ofta 
inkluderar dessa lösningar en samlokalisering där exempelvis IFO, elevhälsa, öppna 
förskolan och barnavårdscentralen (BVC) delar lokaler men intentionerna kan även 
uppnås på andra sätt. 

Förutsättningar i Orsa och alternativ till samlokalisering 
Orsa har särskilda förutsättningar som påverkar möjligheten till samlokalisering. En av 
dessa förutsättningar är att den öppna förskolan drivs med hög kvalitet och med hög 
tillgänglighet av Svenska kyrkan i församlingshemmet. Ett femtontal familjer besöker 
den öppna förskolan varje vecka. En annan förutsättning är att vårdcentralen och Orsa 
kommun båda kommer att få dubbla och/eller tomma lokaler att betala för om vi 
skapar ett gemensamt hus där elevhälsa, IFO och BVC ska vara. Den enda framkomliga 
vägen till en samlokalisering s0m vårdcentralen och Orsa kommun ser är att 
vårdcentralen flyttar sin verksamhet till Orsa kommuns nya äldreboende och att lokaler 
görs i ordning där. 

Det finns förutsättningar som är unikt goda i Orsa. Kommunen och regionen har ett 
formaliserat samarbete rörande barn, elever och familjer. Detta samarbete består av ett 
antal lokala överenskommelser, LÖK:ar, mellan kommunen och regionen. Arbetet och 
styrningen av de lokala överenskommelserna görs av Styrgruppen barn och unga, SBU, 
som består av skolchef, omsorgschef, vårdcentralchef och chef för barn- och 
ungdomspsykiatri (BUP). Exempel på lokala överenskommelser är 
konsultationsteamen som beskrivs nedan. 

Kommunen och vårdcentralen har ett väl utbyggt samarbete i form av 
konsultationsteam som träffas två gånger per månad. Ett fungerande 
konsultationsteam som finns i Orsa är unikt i Dalarna. I konsultationsteamet ingår 
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elevhälsan, IFO och vårdcentralen. Vid ett tillfälle per månad deltar också BUP och 
habiliteringen (HAB). Vid konsultationsteamet tas enskilda ärenden upp efter 
medgivande från vårdnadshavarna och insatserna mellan olika institutioner 
samordnas. Oftast är det förskolan och skolan de som initierar ärenden, men även de 
andra deltagarna kan initiera ärenden. 

Utöver konsultationsteamet finns också ett samarbete mellan vårdcentralen och 
regionen på förskolenivå i form av barnhälsoteam (motsvarande elevhälsoteam i 
skolan). I barnhälsoteamet deltar rektor, specialpedagog samt BVC-sjuksköterska och 
där tas också enskilda ärenden upp och hur förskolan ska arbeta för att gynna det 
barnets kunskapsutveckling. Eftersom modellen med konsultationsteam har varit både 
uppskattad och framgångsrik har ett konsultationsteam för Familjehälsa åldern 0–6 år 
startats i januari 2021. I det konsultationsteamet ingår även BVC. 

Familjens hus i Orsa – den lokala varianten av Familjecentral 
Kommunen har ett flertal lokala överenskommelser med regionen som tryggar 
samarbetet mellan kommun och region i frågor som rör barn och ungas hälsa. Genom 
det väl fungerande samarbetet mellan kommunen och vårdcentralen i form av 
konsultationsteam och barnhälsoteam bedöms intentionerna med en familjecentral 
uppnås. Enkelheten för familjerna uppnås också genom att det räcker att familjen 
kommer till en av institutionerna (oftast skolan) och söker hjälp och sedan tas ärendet 
upp för samordning i konsultationsteamet. I det konsultationsteam som skapats för 
Familjehälsa åldern 0–6 år är den vanligaste ingången BVC. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-12 

Förslag till beslut 
Utskotten för lärande föreslår: 
Kommunstyrelsen beslutar att upprätthålla Familjens hus i Orsa, den lokala varianten 
av Familjecentral. 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 2  

 

Informationsärenden 

1. Verksamhetsinformation – Christine Alexandersson 

Covid-läget: Inga utbrott i skolorna eller förskolorna. Årskurs 9 har flyttats till 

Orsa lärcentrum för att inte trängseln ska bli för stor i Orsaskolan, de äter också 

lunch i Lärcentrums lokaler. Man har i och med detta kunnat sprida ut årskurs 

7 och 8 i Orsaskolan. 

Ombyggnationen av Orsaskolans matsal följer planen. Delar av matsalen är 

avspärrad men i och med flytten av årskurs 9 så fungerar luncherna bra. 

Det har varit ett byggmöte med skolchef, skyddsombud, rektor, kostchef och 

Orsalokaler inför byggnation av ny förskola. Ingen arkitekt är inkopplad ännu. 

Mikael Järvegård anställs som biträdande rektor 60% på Orsaskolan. 

Just nu är det många barn i kö till förskolan. 

Skolinspektionens årliga enkät går ut till samtliga elever i årskurs 5 och 9, 

vårdnadshavare och personal. Enkäten ska vara besvarad senast 1 mars 2021. 

2. Digital Skolriksdag 26–27 april 

De ledamöter som vill delta anmäler detta senast 20 februari till Birgitta 

Moraeus som anmäler till Skolriksdagen. Konferensen genomförs helt digitalt. 

3. Sammanställning av rapport kränkande behandling december 2020 

Utskottet tar del av rapporten för december 2020 

4. Kommunikation 

Inget att kommunicera denna gång 
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§ 3  

 

Delegationsbeslut 

1. Anställning förskollärare Brantuddens 

förskola 2021-02-01 

OK LÄR 2020/00003–78 

2. Anställning förskollärare Brantuddens 

förskola 2021-02-01 

OK LÄR 2020/00003–79 

3. Anställning resurs Brantuddens förskola 

210107–220106 

OK LÄR 2020/00003–80 

4. Anställning förskollärare förskolan 

Nyfiken 2021-01-18 

OK LÄR 2020/00003–81 

5. Anställning språkstöd Brantuddens 

förskola 201202–211201 

OK LÄR 2020/00003–82 

6. Anställning förskoleresurs Bergets förskola 

201217–211216 

OK LÄR 2020/00003–83 

7. Anställning förskollärare Brantuddens 

förskola 210101–210228 

OK LÄR 2020/00003–84 

8. Anställning förskollärare Brantuddens 

förskola 210101–210228 

OK LÄR 2020/00003–85 

9. Anställning barnskötare Kyrkbyns 

skola/fritidshem 201219–210625 

OK LÄR 2020/00003–86 

10. Anställning förskollärare Brantuddens 

förskola 2021-03-01 

OK LÄR 2020/00003–87 

11. Anställning barnskötare Kyrkbyns 

skola/fritidshem 201219–210625 

OK LÄR 2020/00003–88 

12. Anställning språkstödjare förskolan 

Nyfiken 210101–210331 

OK LÄR 2020/00003–89 

13. Beviljad skolgång i Mora kommun OK LÄR 2020/00164–3 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
LÄRANDE 
Sammanträdesdatum: 2021-01-21 
Dokument nr: OK LÄR 2021/00002-4 

7(7) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 4  

 

Delgivningar 

1. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-

12-14 - Verksamhetschef för de medicinska 

och psykologiska delarna av Orsa 

kommuns elevhälsa 

OK LÄR 2020/00174–3 

2. Tillfällig lokalflytt av årskurs 9 OK LÄR 2021/00001–1 

3. Barn- och elevolycksfall 2020 - 2021-01-21 OK LÄR 2020/00002–9 

4. Protokoll utskott för lärande 2020-12-10 OK LÄR 2021/00004–1 

 

 

 


