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Utökat ombyggnadsprojekt 

Beslut 
Styrgruppen för ombyggnationen beslutar att: 

 Utreda möjligheten att utöka Lillåhemsprojektet till att inrymma både 

Lillåhems och Orsagårdens särskilda boenden vid nuvarande Lillåhem. 

 

 Uppdra till kommunchefen att till strategiutskottet tillika styrgrupp den  

28 augusti redovisa de ekonomiska, behovs-, verksamhets-, tids- och 

planmässiga konsekvenserna av att utöka ombyggnationsprojektet. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommunfullmäktige har tidigare tagit beslut om att bygga om det särskilda 

boendet, Lillåhem. Orsa Lokaler AB har fått uppdraget att tillsammans med 

verksamheten ta fram anpassade lokaler utifrån Lillåhems nuvarande plats och 

utformning. Dock har det framkommit en del byggtekniska problem relaterade till 

dagens lagkrav samt arbetsmiljö under entreprenaden. Ombyggnationen kommer vara 

så omfattande att kostnaden för att riva fastigheten och bygga nytt kommer att vara 

densamma som att bygga om.  

I skrivelsen från styrelsen i Orsa Lokaler AB beskrivs också behovet av att ta ställning 

till att göra ytterligare förändringar för att uppnå synergieffekter vid ombyggnationen. 

Ett förslag är att inrymma även demensboendet på nuvarande Orsagården i det 

särskilda boendet Lillåhem. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse, Orsa Lokaler AB, 2018-06-15. 

Yrkanden 
Ordförande yrkar, med instämmande av Hans Sternbro (S), Anders Rosell (S) och 

Magnus Bjurman (S), följande: 

 Utreda möjligheten att utöka Lillåhemsprojektet till att inrymma både 

Lillåhems och Orsagårdens särskilda boenden vid nuvarande Lillåhem. 

 

 Uppdra till kommunchefen att till strategiutskottet tillika styrgrupp den  

28 augusti redovisa de ekonomiska, behovs-, verksamhets-, tids- och 

planmässiga konsekvenserna av att utöka ombyggnationsprojektet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner att styrgruppen bifaller detta. 

Sändlista 
Orsa Lokaler AB, kommunchef 
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