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Kommunstyrelsens utskott för strategi 

Plats och tid: Kommunsalen, kommunhuset/på distans, 2022-01-18  
kl. 13:00 – 15:25 

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: Gunilla Frelin (M), ej tjänstgörande ersättare 
Joep Meens (MP) ej tjänstgörande ersättare § 1, §§ 3-8 
Karin Hansson upphandlingschef, Cecilia Bogg chef 
gemensamt stöd, Suzanne Ström administrativ  
samordnare § 1 
Joakim Larsson utredare § 2 
Henrik Göthberg chef service och utveckling §§ 1–2 
Leif Dahlfors (C) ordförande Orsa Vatten och Avfall AB, 
Marilou Hamilton Levin VD Nodava, Johan Hult 
ekonomichef § 6.1 
Daniel Falk planchef, Emelie Drott planarkitekt, Roland 
Fållby VD Orsabostäder AB/Orsa Lokaler AB, Johan Hult 
ekonomichef § 6.2 
Marie Ehlin kommunchef 
Camilla Staberg sekreterare 
 

Utses att justera: Olof Herko (S) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Camilla Staberg, sekreterare 

 

 

 

Paragraf 1 - 8 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 

 

 ______________________________________ 

Olof Herko, justerare 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för strategi 

Sammanträdesdatum: 2022-01-18 

Överklagningstid: 2022-01-24 - 2022-02-14 

Anslaget sätts upp: 2022-01-24 Anslaget tas ner: 2022-02-15 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsens utskott för strategi 

Plats och tid: Kommunsalen, kommunhuset/på distans, 2022-01-18, 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: Gunilla Frelin (M), Joep Meens (MP) ej tjänstgörande 
ersättare 
Marie Ehlin kommunchef 
Camilla Staberg sekreterare 
 

Utses att justera: Olof Herko (S) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Camilla Staberg, sekreterare 

 

 

Paragraf 5 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 

 

 ______________________________________ 

Olof Herko, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för strategi 

Sammanträdesdatum: 2022-01-18 

Överklagningstid: 2022-01-18 - 2022-02-08 

Anslaget sätts upp: 2022-01-18 Anslaget tas ner: 2022-02-09 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Upphandlingsplan 2022 5 

Svar på motion om lokalförsörjningsstrategi 6 

Strategi för digitalisering 7 

Riktlinjer för digitalisering 9 

Svar på överklagandet gällande laglighetsprövning av beslutet om 
vaccinationskrav på nyanställda (målnr 20-22) 

10 

Informationsärenden 11 

Delegationsbeslut 12 

Delgivningar 13 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 1 OK KS 2022/00015-2 

 

Upphandlingsplan 2022 

Beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 

Kommunstyrelsen godkänner upphandlingsplan 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
En upphandlingsplan har flera syften; planering, prioritering och fördelning av arbetet 

samt underlag för tidig dialog. En upphandlingsplan tydliggör samordningen med 

sakkunniga och ledning i samverkande kommuner.  

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner samverkar genom en och samma 

upphandlingsenhet. Nya behov av upphandling, utifrån investeringsbudget, inkommer 

till Inköpscentralen från respektive kommun och sammanställs i en upphandlingsplan 

tillsammans med avtal som löper ut.  

Inför upphandlingar av större och/eller strategisk karaktär kommer kommunstyrelsen 

att informeras och beredas tillfälle till dialog. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande upphandlingschef 2022-01-11 
Upphandlingsplan 2022 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 

Kommunstyrelsen godkänner upphandlingsplan 2022. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 2 OK KS 2020/00188-2 

 

Svar på motion om lokalförsörjningsstrategi 

Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att lokalförsörjningsplanen ska redovisas för diskussion i 
utskottet för strategi en gång per år och att motionen därmed är bifallen. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Orsa lämnade i februari 2020 in en motion angående en 
långsiktig lokalförsörjningsstrategi.  Motionen föreslår att kommunen ska ta fram en 
långsiktig strategi för nyttjande, utveckling och eventuell avveckling i lokalbeståndet 
och att lokalförsörjningsrådets och politikens roll gällande långsiktig planering och 
lokalutveckling ska tydliggöras. Enligt motionen har lokalförsörjningsrådets arbete 
upplevts som otydligt. Motionen lyfter fram behovet av långsiktighet och 
kostnadseffektivitet i kommunens lokalförsörjning och särskilt behovet av en plan för 
utveckling och underhåll av skollokalerna. 
 
Under våren 2020 beställde kommunens lokalförsörjningsråd ett internt 
utredningsuppdrag för att ta fram en lokalförsörjningsplan [planen] för Orsa kommun, 
med tidshorisonten 2021–2030. Planen beslutades på tjänstepersonsnivå, i lokal-
försörjningsrådet. Planen visar hela kommunkoncernens lokalengagemang, hur lokaler 
nyttjas och vilka förändringsbehov som finns (översiktligt). Planen fastställer 
kommunens arbetsprocess för lokalförsörjning och hur lokalförsörjningsrådet ska 
arbeta. Lokalförsörjningsrådet kan besluta i lokalfrågor inom ramen för vad som är 
politiskt beslutat eller utifrån vad som följer av delegationsordningen. Arbetet med 
planen har lett fram till att förvaltningen rekryterat en intendent med 
samordningsansvar för fastighetsfrågor. 
 
Lokalförsörjningsplanen uppfyller i princip motionsförslaget även om planen inte 
svarar tydligt på alla frågor som ställs i motionsförslaget. Planen ger till exempel inte 
en tydlig prioritering av utvecklingsprojekt för skolans lokaler, men planen ger en 
lägesbild och förtydligade arbetsprocesser, som gör det möjligt att arbeta fram tydligare 
beslutsunderlag. Lokalförsörjningsplanen planeras att löpande uppdateras vid behov. 
Vid större förändringar av planen ska lämplig politisk instans informeras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2021-04-04 

Lokalförsörjningsplan 2021-2030 

Motion 2020-02-23 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.  

Yrkanden 
Magnus Bjurman(S) yrkar att lokalförsörjningsplanen ska redovisas för diskussion i 
utskottet för strategi en gång per år och att motionen därmed är bifallen. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Magnus Bjurmans 
yrkande och finner att utskottet bifaller det sistnämnda. 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 3 OK KS 2021/00574-3 

 

Strategi för digitalisering 

Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige antar Strategi för digitalisering. 

Sammanfattning av ärendet 
Strategin för digitalisering innehåller övergripande strategiska inriktningar och 
områden för digitaliseringen. Det har tidigare inte funnits någon samlad övergripande 
strategi för digitalisering i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner och därför har detta 
förslag till strategi tagits fram. 
 
Strategin gäller för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner och de helägda kommunala 
bolagen. All verksamhet omfattas av strategin, vilket medför att det inte finns utrymme 
för beslut som avviker från denna strategi. Tillhörande riktlinjer som konkretiserar 
strategin finns i ärende OK KS 2021/00575. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-12-21 
Strategi för digitalisering 
Protokollsutdrag gemensamma servicenämnden IS/IT 2021-12-03 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige antar Strategi för digitalisering. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 4 OK KS 2021/00575-3 

 

Riktlinjer för digitalisering 

Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen att anta Riktlinjer för digitalisering. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjerna för digitalisering konkretiserar strategin för digitalisering. Det har tidigare 
inte funnits några samlade övergripande riktlinjer för digitalisering i Mora, Orsa och 
Älvdalens kommuner och därför har detta förslag till riktlinjer tagits fram. 
 
Riktlinjerna gäller för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner och de helägda 
kommunala bolagen. All verksamhet omfattas av riktlinjerna vilket medför att det inte 
finns utrymme för beslut som avviker från dessa riktlinjer. Tillhörande strategi finns i 
ärende OK KS 2021/00574. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-12-21 
Riktlinjer för digitalisering 
Protokollsutdrag gemensamma servicenämnden IS/IT 2021-12-03 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen att anta Riktlinjer för digitalisering. 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 5 OK KS 2022/00007-2 

 

Svar på överklagandet gällande laglighetsprövning av 
beslutet om vaccinationskrav på nyanställda (målnr 20-22) 

Beslut 
Utskottet för strategi beslutar att till Förvaltningsrätten i Falun motsätta sig 
överklagande målnr 20–22 gällande laglighetsprövning av beslutet om 
vaccinationskrav på nyanställda med motiveringar enligt yttrande. 
 
Beslutet förklaras omedelbart justerat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Utskottet för strategi beslutade den 7 december 2021 att Orsa kommun ställer krav på 
att nyanställda inom kommunen ska vara fullvaccinerade enligt 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Undantag görs för nyanställda som kan 
uppvisa läkarintyg på att de av medicinska skäl inte kan vaccineras. 
 
Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten i Falun med en begäran om 
laglighetsprövning. Förvaltningsrätten avgör om beslutet strider mot någon lag eller 
författning. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-01-10 

Yttrande 2022-01-10 

Föreläggande Förvaltningsrätten 2022-01-04 

 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi beslutar att till Förvaltningsrätten i Falun motsätta sig 
överklagande målnr 20–22 gällande laglighetsprövning av beslutet om 
vaccinationskrav på nyanställda med motiveringar enligt yttrande. 
 

Sändlista 
Förvaltningsrätten i Falun 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 6  

 

Informationsärenden 

1. Information om överföringsledning 

till Grönklitt (Leif Dahlfors (C), Marilou 

Hamilton Levin, Johan Hult) 

Utskottet har tidigare diskuterat 

möjligheter för VA-överföringsledning till 

Grönklitt. Utskottet får information och 

diskuterar förslag till ställningstaganden i 

ett avtal mellan parterna.   

Det slutliga avtalet mellan Orsa Vatten och 

Avfall AB och Grönklittsgruppen kommer 

att beslutas av kommunfullmäktige.  

Tidsplaneringen för beslut beräknas till KS 

den 31 januari och KF den 14 februari. 

OK KS 2022/00006-1 

2. Information om detaljplanen för 

särskilt boende, SÄBO (Daniel Falk, 

Emelie Drott, Roland Fållby, Johan Hult) 

Information om detaljplanearbetet av det 

nya särskilda boendet i Orsa. 

Förvaltningen jobbar vidare med de 

yttranden som har kommit in främst från 

Trafikverket gällande väg E45 samt även 

yttrandet från Sveriges Geologiska Institut 

gällande hållfastfrågor. I övrigt så har ett 

uppdaterat geo-tekniskt PM tagits fram. 

OK KS 2019/01201-122 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 7  

 

Delegationsbeslut 

1. Anställning bemanningsadministratör OK KS 2021/00438-2 

2. Anställning administrativ samordnare 

med inriktning inköp och upphandling. 

OK KS 2021/00439-3 

3. Yttrande över hemvärnsansökan OK KS 2021/00024-6 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 8  

 

Delgivningar 

1. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

strategi 2021-12-07 

OK KS 2021/00014-50 

2. Meddelande om överenskommelse om 

säker digital kommunikation 

OK KS 2021/00028-61 

3. Protokoll styrgrupp E-arkiv 2021-11-26 OK KS 2021/00028-56 

4. Uppföljningslistan utskottet för strategi 

januari 20222 

OK KS 2022/00006-2 

 

 

 


