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Kommunstyrelsens utskott för strategi 

Plats och tid: Kommunsalen, kommunhuset, 2021-12-07 kl. 13:00 – 15.10 

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: Bengt-Åke Svahn (KD) ej tjänstgörande ersättare 
Helene Grapenson personalchef §§ 105-106 
Marilou Hamilton Levin VD NODAVA AB § 110.1 
Emma Larsson administratör, Mikael Hansson intendent, 
Henrik Göthberg chef service och utveckling § 110.2 
Daniel Falk planchef, Andrea Andersson planarkitekt  
§ 110.3 
Marie Ehlin kommunchef (på distans) 
Camilla Staberg sekreterare 
 

Utses att justera: Håkan Yngström (C) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Camilla Staberg, sekreterare 

 

Paragraf 104 - 111 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Håkan Yngström, justerare 

 

 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för strategi 

Sammanträdesdatum: 2021-12-07 

Överklagningstid: 2021-12-14 – 2022-01-04 

Anslaget sätts upp: 2021-12-14 Anslaget tas ner: 2022-01-05 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

Underskrift 

 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter- förtäring av alkohol 3 

Vaccinationskrav vid nyanställning 4 

Arbetsskor till vård- och omsorgs-, förskole- och fritidspersonal 6 

Hembudsförbehåll avseende Östersunds aktier i Inlandsbanan AB 7 

Remissvar av betänkandet: SOU 2021:75 En god kommunal hushållning 8 

Beslut om planbesked för del av Hansjö 135:86 (område 1) i Grönklitt 8 

Informationsärenden 10 

Delgivningar 12 
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§ 104 OK KS 2021/00506-1 

 

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter - 
förtäring av alkohol 

Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringar som gjorts i bilagd karta kopplade till 
allmänna lokala ordningsföreskrifter, § 12 förtäring av alkohol. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat om lokala ordningsföreskrifter med stöd av 1 § 
förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). BRÅ, Brottsförebyggande 
Rådet, har uppmärksammat att det behövs en utökning av det område som berör 
förtäring av alkohol i de lokala ordningsföreskrifterna (§ 12). 

Detta grundar sig i att området är en naturlig mötesplats under kvällar och helger samt 
under olika typer av arrangemang som tex. cruising. Vidare planerar kommunen att 
förlägga en mötesplats för motorburen ungdom inom det utökade området. 

Detta innebär att de lokala ordningsföreskrifterna i sig inte ändras utan att området 
utökats enligt förslaget till reviderad karta. Det utökade området utgör en del av de 
lokala ordningsföreskrifterna från och med 21 februari 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande beredskaps- och säkerhetssamordnaren 2021-11-18 
Karta – allmänna lokala ordningsföreskrifter 2021 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter med karta 2019 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringar som gjorts i bilagd karta kopplade till 
allmänna lokala ordningsföreskrifter, § 12 förtäring av alkohol. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 105 OK KS 2021/00504-1 

 

Vaccinationskrav vid nyanställning 

Beslut 
Orsa kommun ställer krav på att nyanställda inom kommunen ska vara fullvaccinerade 
enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer från och med 2021-12-13. Undantag 
görs för nyanställda som kan uppvisa läkarintyg på att de av medicinska skäl inte kan 
vaccineras. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 11 mars 2020 konstaterade Världsorganisationen WHO att vi hade en pandemi i 
världen. Första fallen dök upp i Kina 2019 och man döpte viruset till Covid -19. Viruset 
visade sig för många människor orsaka mycket allvarlig sjukdom och även död. En rad 
restriktioner infördes som till exempel att förbjuda större sammankomster och 
förbjuda resor med mera. 
 
Under 2021 har befolkningen i Sverige erbjudits vaccin vilket gjort att spridningen av 
Covid -19 har minskat och så även allvarlig sjukdom och död. Inget vaccin innebär 100-
procentigt skydd, vilket innebär att man kan bli smittad av personer som är sjuka i 
Covid -19. Vaccinerade som trots vaccin blivit sjuka kan också föra smittan vidare, men 
risken är mycket lägre än för ovaccinerade. 
 
Ledningsgruppen i Orsa kommun förespråkar att kommunen ska ställa krav på att man 
ska vara fullvaccinerad för att få ett arbete inom Orsa kommun. Skälen till detta är att 
skydda sköra och speciellt utsatta personer, brukare, elever, medarbetare och 
medborgare. 
 
Orsa kommun är en liten kommun där medarbetarna samverkar över 
verksamhetsgränserna. Detta innebär att även om medarbetare inte har direkt kontakt 
med sköra personer så har man det indirekt. Av den anledningen anser vi att det är 
mycket viktigt att man är vaccinerad för att minska risken att föra vidare smittan till 
utsatta personer. 
 
Två risk- och konsekvensanalyser har tagits fram, en avser risker vid införande av 
vaccinationskrav för nyanställda och en riskanalys bedömer riskerna med att inte 
införa vaccinationskravet. Kommunens ledningsgrupp har tagit fram underlaget för 
riskanalysen för att bedöma riskerna i olika verksamheter. Riskanalyserna har sedan 
behandlats i central samverkan som är kommunens huvudskyddskommitté.  
 
Undantag föreslås för de nyanställda som inte kan vaccinera sig på grund av 
medicinska skäl. För att skydda de medarbetare som inte kan vaccinera sig är det extra 
viktigt att de som kan vaccinera sig gör det. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande personalchef 2021-11-24 
Risk- och konsekvensanalys – EJ krav på vaccinering av nyanställda 
Risk och konsekvensanalys – krav på vaccinering av nyanställda 
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Förslag till beslut 
Orsa kommun ställer krav på att nyanställda inom kommunen ska vara fullvaccinerade 
enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer från och med 2021-12-13. Undantag 
görs för nyanställda som kan uppvisa läkarintyg på att de av medicinska skäl inte kan 
vaccineras. 

Sändlista 
Personalenheten 
Kommunens ledningsgrupp 
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§ 106 OK KS 2021/00519-1 

 

Arbetsskor till vård- och omsorgs-, förskole- och 
fritidspersonal 

Beslut 
Vård- och omsorgspersonal och personal inom förskola och fritidshem ska erhålla 
arbetsskor när arbetet så kräver. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Att arbeta inom omsorgen innebär mycket gående och stående på hårda golv. Det är 
därför av vikt att man har bra skor på fötterna för att kroppen ska hålla ett helt 
arbetsliv.  

Om arbetsgivaren ombesörjer inköp av arbetsskor är det möjligt att kräva att dessa 
endast används i arbetet och inte i andra sammanhang. Detta är viktigt ur ett 
hygieniskt perspektiv.  

Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen: 

”Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren 

utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som 

kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa 

eller olycksfall undanröjs.” (3 kap. 2 § arbetsmiljölagen) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande personalenheten 2021-11-30 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgspersonal och personal inom förskola och fritidshem ska erhålla 

arbetsskor när arbetet så kräver. 

 

Sändlista 
Verksamhetsområdeschef Omsorg 
Verksamhetsområdeschef Lärande 
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§ 107 OK KS 2021/00522-1 

 

Hembudsförbehåll avseende Östersunds aktier i 
Inlandsbanan AB 

Beslut 
Orsa kommun samtycker till överlåtelsen av aktier i Inlandsbanan AB mellan 
Östersunds kommun och dess helägda dotterbolag, Östersunds Rådhus AB, och 
kommer inte att utnyttja sin rätt till hembud. 

Sammanfattning av ärendet 
Östersunds kommun har meddelat att de avser att överlåta samtliga sina aktier i 
Inlandsbanan AB till det helägda dotterbolaget, Östersunds Rådhus AB.  

I bolagsordningen och aktieägaravtalet för Inlandsbanan så finns ett hembudsförbehåll 
dvs. att när aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget eller till 
tidigare aktieägare, ska aktie erbjudas de andra aktieägarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande ekonomienheten 2021-11-30 
Meddelande från Östersunds kommun, 2021-11-18 

Förslag till beslut 
Orsa kommun samtycker till överlåtelsen av aktier i Inlandsbanan AB mellan 
Östersunds kommun och dess helägda dotterbolag, Östersunds Rådhus AB, och 
kommer inte att utnyttja sin rätt till hembud. 

Sändlista 
Östersunds kommun 
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§ 108 OK KS 2021/00516-2 

 

Remissvar av betänkandet: En god kommunal hushållning 
(SOU 2021:75) 

Beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och översänder detsamma till 
Finansdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun är remissinstans till betänkandet En god kommunal hushållning (SOU 
2021:75). Utredningens mål är att utforma förslag som innebär att regelverket för den 
ekonomiska förvaltningen i kommuner och regioner ges bättre förutsättningar för en 
effektiv ekonomistyrning.  

Orsa kommuns förslag till remissvar uttrycker att utredningens förslag är i huvudsak 
bra. Kommunen hade dock gärna sett att en del av medlen i 
resultatutjämningsreserven, till exempel 50%, hade fått föras över till den nya 
resultatreserven samt att resultatutjämningsreserven då kunde avvecklas direkt. Det är 
synd att frågan om de pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelse inte 
löses en gång för alla genom att de lyfts in i balansräkningen. I utredningen nämns inte 
vilka ekonomiska mål som ska sättas för koncernen, men då god kommunal 
hushållning även innefattar koncernbolagen bör det innebära att det sätts ekonomiska 
mål även för dem som innebär att koncernens ekonomi är långsiktigt hållbar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande ekonomienheten 2021-11-24 
Sammanfattning av utredningen 
Orsa kommuns remissvar av betänkandet En god kommunal hushållning (SOU 
2021:75) 
Remiss av betänkandet En god kommunal hushållning (SOU 2021:75) 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och översänder detsamma till 
Finansdepartementet. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 109 OK KS 2021/00367-25 

 

Beslut om planbesked för del av Hansjö 135:86 (område 1) i 
Grönklitt 

Beslut 
Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 
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§ 110  

 

Informationsärenden 

1. Information om överföringsledning 

till Grönklitt (Marie Ehlin, Marilou 

Hamilton Levin) 

Information och diskussion om VA-

överföringsledning till Grönklitt.  

OK KS 2021/00027-56 

2. Investering av ombyggnad av 

Kontaktcenter (Mikael Hansson, Emma 

Larsson, Henrik Göthberg) 

Information om nya Kontaktcenter och 

dess uppdrag samt den planerade 

ombyggnationen. 

Kontaktcenter arbetar med 

medborgarservice och ärendehantering. 

Ambitionen är att medborgarna ska ha en 

väg in till kommunen via alla kanaler. 

Tanken är också att avlasta kommunens 

verksamheter med medborgarkontakter 

och frigöra tid för handläggarna.  

Kontaktcenter arbetar just nu med 

införandeprocessen för sitt uppdrag men 

även att skapa olika styrdokument, till 

exempel uppdragsbeskrivning. 

Det pågår även ett arbete med att bygga 

om entrén i kommunhuset. Målsättningen 

är att få en mer öppen och välkomnande 

entré, stärka säkerheten och förbättra 

arbetsmiljön för medarbetarna. En 

förstudie har presenterats för 

ledningsgruppen som förordar det 

reducerade förslaget och att kostnaderna 

ska hållas under 2 miljoner kr för 

ombyggnationen.  

OK KS 2020/00664-6 

3. Information om inkomna 

synpunkter på detaljplan för särskilt 

boende (SÄBO) (Andrea Andersson, 

Daniel Falk) 

OK KS 2019/01201-113 



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
STRATEGI 
Sammanträdesdatum: 2021-12-07 
Dokument nr: OK KS 2021/00014-50 

11(12) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Detaljplanen för det nya särskilda boendet 

har ställts ut för granskning. Vid dagens 

sammanträde har det kommit in ett antal 

synpunkter från myndigheter, politiska 

partier och en privatperson.  

Trafikverkets synpunkt gäller hur 

detaljplaneringen kommer att påverka den 

nya dragningen av E45. Statens 

geotekniska institut har synpunkter som 

gäller kompletteringar av befintliga 

geotekniska undersökningar och 

Lantmäteriet har kommenterat att det är 

ledningshavaren som har rätt att ansöka 

om ledningsrätt. Sveriges geologiska 

undersökning saknar riskbedömningar för 

farligt gods men poängterar även att 

kommunen har hanterat 

översvämningsrisker. Länsstyrelsen anser 

att kommunen ska klargöra påverkan på 

väg E45 vid 200-årsregn. NODAVA AB har 

synpunkter på att det saknas hänvisning 

till avfallsföreskrifterna och har även 

önskemål om ytor för avfallshantering och 

hämtning.  

Politiska partier har också yttrat sig över 

detaljplanen, bland annat över placeringen 

av boendet. Ellevio, Brandkåren Norra 

Dalarna och miljökontoret har inga 

anmärkningar på förslaget. 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
STRATEGI 
Sammanträdesdatum: 2021-12-07 
Dokument nr: OK KS 2021/00014-50 

12(12) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 111  

 

Delgivningar 

1. Protokoll kommunstyrelsens utskott för 

strategi 2021-11-23 

OK KS 2021/00014-47 

2. Uppföljningslistan utskottet för strategi 

december 2021 

OK KS 2021/00027-69 

 

 

 


