
Mötesbok: OK Kommunfullmäktige (2022-02-14)

OK Kommunfullmäktige
Datum: 2022-02-14

Plats: Tingssalen

Kommentar:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagordning 

Öppnande 

Mottagande
 Mottagande av frågor, interpellationer, motioner och medborgarförslag 3

 Medborgarförslag om gratis mensskydd till elever som går på kommunens grundskolor 4

 Medborgarförslag om hinderbana i Lillåskogen, utan personuppgifter 6

 Medborgarförslag om renovering av hockeyrink på Kyrkbyns skolgård, utan personuppgifter 8

 Medborgarförslag om att göra en avlång kulle på Kyrkbyns skolgård, utan personuppgifter 10

 Medborgarförslag om att plantera tre stora träd vid Kyrkbyns skolgård, utan personuppgifter 12

 Medborgarförslag om grillplats med bänkar i Lillåskogen, utan personuppgifter 14

 Interpellation angående kostnaderna för SÄBO-projektet/Slipstenen 16 

Besvarande 
2 Mottagande och besvarande av frågor och interpellationer 17 

Informationsärenden
 Lyran 18

 Grönklittsgruppen 19

 United Camp 20

 Information från revisorerna 21

 Information från kommunstyrelsens ordförande 22 

Beslutsärenden 
4 Fyllnadsval till styrelsen i Orsabostäder AB, Orsa Lokaler AB 23 

5 Svar på motion om lokalförsörjningsstrategi 24 

6 Riktlinjer för uppvaktningar och gåvor för anställda 51 

7 Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter- förtäring av alkohol 61 

8 Strategi för digitalisering 70 

Delgivningar
 Granskning av delårsrapport 2021-08-31 - Qrev AB 80

 Kallelse OK Kommunfullmäktige 2022-02-14 92 



 Medborgarförslag om gratis mensskydd till elever som går på kommunens grundskolor - OK KS 2022/00020-2 Medborgarförslag om gratis mensskydd till elever som går på kommunens grundskolor : Medborgarförslag om gratis mensskydd till elever som går på kommunens grundskolor_Bortredigerad 



 Medborgarförslag om gratis mensskydd till elever som går på kommunens grundskolor - OK KS 2022/00020-2 Medborgarförslag om gratis mensskydd till elever som går på kommunens grundskolor : Medborgarförslag om gratis mensskydd till elever som går på kommunens grundskolor_Bortredigerad 



 Medborgarförslag om hinderbana i Lillåskogen, utan personuppgifter - OK KS 2022/00031-2 Medborgarförslag om hinderbana i Lillåskogen, utan personuppgifter : Medborgarförslag om hinderbana i Lillåskogen 



 Medborgarförslag om hinderbana i Lillåskogen, utan personuppgifter - OK KS 2022/00031-2 Medborgarförslag om hinderbana i Lillåskogen, utan personuppgifter : Medborgarförslag om hinderbana i Lillåskogen 



 Medborgarförslag om renovering av hockeyrink på Kyrkbyns skolgård, utan personuppgifter - OK KS 2022/00033-2 Medborgarförslag om renovering av hockeyrink på Kyrkbyns skolgård, utan personuppgifter : Medborgarförslag om renovering av hockeyrink på Kyrkbyns skolgård 



 Medborgarförslag om renovering av hockeyrink på Kyrkbyns skolgård, utan personuppgifter - OK KS 2022/00033-2 Medborgarförslag om renovering av hockeyrink på Kyrkbyns skolgård, utan personuppgifter : Medborgarförslag om renovering av hockeyrink på Kyrkbyns skolgård 



 Medborgarförslag om att göra en avlång kulle på Kyrkbyns skolgård, utan personuppgifter - OK KS 2022/00034-2 Medborgarförslag om att göra en avlång kulle på Kyrkbyns skolgård, utan personuppgifter : Medborgarförslag om att göra en avlång kulle på Kyrkbyns skolgård 



 Medborgarförslag om att göra en avlång kulle på Kyrkbyns skolgård, utan personuppgifter - OK KS 2022/00034-2 Medborgarförslag om att göra en avlång kulle på Kyrkbyns skolgård, utan personuppgifter : Medborgarförslag om att göra en avlång kulle på Kyrkbyns skolgård 



 Medborgarförslag om att plantera tre stora träd vid Kyrkbyns skolgård, utan personuppgifter - OK KS 2022/00035-2 Medborgarförslag om att plantera tre stora träd vid Kyrkbyns skolgård, utan personuppgifter : Medborgarförslag om att plantera tre stora träd vid Kyrkbyns skolgård, utan personuppgifter 



 Medborgarförslag om att plantera tre stora träd vid Kyrkbyns skolgård, utan personuppgifter - OK KS 2022/00035-2 Medborgarförslag om att plantera tre stora träd vid Kyrkbyns skolgård, utan personuppgifter : Medborgarförslag om att plantera tre stora träd vid Kyrkbyns skolgård, utan personuppgifter 



 Medborgarförslag om grillplats med bänkar i Lillåskogen, utan personuppgifter - OK KS 2022/00032-2 Medborgarförslag om grillplats med bänkar i Lillåskogen, utan personuppgifter : Medborgarförslag om grillplats med bänkar i Lillåskogen 



 Medborgarförslag om grillplats med bänkar i Lillåskogen, utan personuppgifter - OK KS 2022/00032-2 Medborgarförslag om grillplats med bänkar i Lillåskogen, utan personuppgifter : Medborgarförslag om grillplats med bänkar i Lillåskogen 



 Interpellation angående kostnaderna för SÄBO-projektet/Slipstenen - OK KS 2022/00029-1 Interpellation angående kostnaderna för SÄBO-projektet/Slipstenen : Interpellation angående kostnaderna för SÄBO-projektet/Slipstenen 

Orsa den 20 januari 2022

Interpellation för kommande KF till KS ordförande Mikael Thalin angående 
kostnaderna för SÄBO-projektet/Slipstenen

Den 25 maj 2020 tog Moderaterna upp SÄBO-projektet i interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande. Vår fråga då var, vilken status och aktuell tidplan har nybyggnationen av det 
särskilda boendet? Finns det händelser som kommer att påverka kostnaderna i större 
omfattning för byggnationen och ekonomiska kalkyler för kommunen? Vi fick då som svar att 
byggstart skulle ske tidigast kvartal fyra år 2021 och att det inte fanns några 
projekthändelser som hade förändrat kostnadskalkylen. 
Mindre än ett år senare hade kostnadskalkylen stigit till 300 miljoner kronor.

Nu återkommer vi med en ny interpellation på samma tema med följande frågor;

 Hur ser den aktuella kalkylen ut för Slipstensprojektet utifrån de händelser och 
planeringsarbeten som förevarit sedan beslutet i april 2021.

 Vilka kostnader har kommunen hittills lagt ner för planeringen av nytt SÄBO 
alltsedan starten år 2016, då kommunen beslutade om en ombyggnad av 
Lillåhem. Vår fråga avser endast de externa kostnaderna då vi förmodar att det är 
svårt att uppskatta kommunens interna kostnader, framför allt i arbetstid.

Utifrån dessa frågor undrar Moderaterna vilket förtroendet kommunstyrelsens ordförande 
har för projektet nu, snart ett år efter beslutet år 2021.

Gunilla Frelin, Moderaterna i Orsa
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Verksamhetsområde service och utveckling

Joakim Larsson

Kommunstyrelsen

Svar på motion om lokalförsörjningsstrategi
        

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna i Orsa lämnade i februari 2020 in en motion ”angående en 
långsiktig lokalförsörjningsstrategi”.  Motionen föreslog att kommunen skulle ta fram 
en långsiktig strategi för nyttjande, utveckling och eventuellt avveckling i 
lokalbeståndet och att lokalförsörjningsrådets och politikens roll gällande långsiktig 
planering och lokalutveckling skulle tydliggöras. Enligt motionen har lokalförsörjnings-
rådet arbete upplevts som otydligt. Motionen lyfte fram behovet av långsiktighet och 
kostnadseffektivitet i kommunens lokalförsörjning. Motionen lyfte särskilt fram 
behovet av plan för utveckling och underhåll för 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 tjänstemannanivå, 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 kommunförvaltningen rekryterat en intendent, med 
samordningsansvar för kommunförvaltningens 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. Intendenten har ansvar 
för uppdateringen. 

Beslutsunderlag
Motion 2020-02-24
Lokalförsörjningsplan 2021–2030

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 
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Sändlista
Roland Fållby, Orsa lokaler AB, Orsabostäder AB
Intendent Mikael Hansson
Ekonomi, Pernilla Bäckman
Verksamhetsområde samhälle, Birgitta Bogren och Elin Djus

Marie Ehlin
Kommunchef
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Lokalförsörjningsplan 2021–2030
Orsa kommun

Beslutad av lokalförsörjningsrådet den 14 april 2021
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1. Sammanfattning
Lokalförsörjningsplanen fastställer hur Orsa kommun ska sköta sin lokalförsörjning 
under perioden 2021–2030. Inom kommunkoncernen har kommunstyrelsens 
verksamheter lokaler om närmare femtiotusen kvadratmetrar, till en årlig kostnad om 
mer än trettio miljoner. Det innebär att lokalerna står för en stor del av kommunens 
kostnader. Nulägesbilden för lokaler och årshyror visar ekonomi, standard och teknisk 
status för lokalerna. Äldre lokaler har ofta lägre årskostnader, men samtidigt brister i 
teknisk status och ändamålsenlighet, vilket drar ner den totala lokaleffektiviteten. 
Nybyggnationer och renoveringsprojekt ger oftast mer ändamålsenliga lokaler för 
verksamheterna, men samtidigt högre årshyror. 

Lokalförsörjningsplanen ger en aktuell bild av var det finns vakanta lokaler inom 
kommunkoncernen och var kommunförvaltningen hyr lokaler som i verkligheten har 
lågt nyttjande. Lokalförsörjningsplanen fastställer en process och ansvarsfördelning för 
lokalförsörjning. 

Under projektet för lokalförsörjningsplanen har kommunen beslutat om att inrätta en ny 
och centralt placerad tjänst som intendent. Intendenten kommer att få ett betydande 
ansvar i lokalförsörjningsprocessen samtidigt som verksamheterna får ett värdefullt stöd 
i de strategiska och löpande lokalförsörjningsfrågor. 

Samtliga verksamheter i kommunen har varit involverade i arbetet med 
lokalförsörjningsplanen. Till referensmaterialet för lokalförsörjningsplanen finns bland 
annat motsvarande arbeten från andra kommuner och publikationer från SKR. 

2. Bakgrund 
Orsa kommunkoncerns ägarskap och förvaltning av lokaler är i princip organiserat inom 
det kommunala fastighetsbolaget Orsa Lokaler AB (OLAB), som är ett systerbolag till 
kommunens allmännyttiga fastighetsbolag Orsabostäder AB (OBAB). Vissa undantag 
finns från den principen, vilket beskrivs närmare i följande stycken. Den största 
hyresgästen till OLAB är kommunen själv genom kommunförvaltningen. 

Kommunförvaltningens löpande lokalförsörjning hanteras och styrs av kommunens 
lokalförsörjningsråd, som är bemannat av kommunchef, verksamhetsområdeschefer, 
VD för OLAB/OBAB, en representant från ekonomienheten och en sekreterare. Under 
våren 2020 beställde lokalförsörjningsrådet ett internt utredningsuppdrag för att 
tillgodose kommunens behov av en lokalförsörjningsplan.

Syftet med lokalförsörjningsplanen är att:

o Ge kommunen förbättrad kontroll på lokalförsörjningen.
o Ge underlag för planering och beslut rörande lokaler.
o Klargöra principer för lokalförsörjning.
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o Fånga upp förslag på effektiviseringar och kostnadsbesparingar.
o Utgöra underlag för bidragsansökningar.

Lokalförsörjningsplanen omfattar kommunkoncernens ägda och hyrda lokaler. 
Lokalförsörjningsrådet har också beställt en bostadsförsörjningsplan, för planering av
bostäder i kommunen. Lokalförsörjningsplanen och bostadsförsörjningsplanen är delvis 
överlappande när det gäller kommunala bostäder där kommunen driver verksamheter, 
se följande bild. För omsorgen är lokalförsörjningsplanen mer fokuserad på 
verksamhetslokaler och frågor som rör fysisk arbetsmiljö. Innehåll kopplat till boende 
och boendeplatser tas upp i bostadsförsörjningsplanen.

Lokalförsörjningsplanen och bostadsförsörjningsplanen är delvis överlappande. 

Utredningsuppdraget har genomförts med lokalförsörjningsrådet som styrgrupp, vilken 
även bidragit i arbetet med planen. Utredningen har omfattat extern research och 
intervjuer med ett flertal intressenter, se källförteckningen i sista stycket. 

Lokalförsörjningsplanen är ett styrande dokument, med lokalförsörjningsrådet som 
ägare. Lokalförsörjningsplanen uppdateras minst årligen.

3. Utblick
SKR, Sveriges Kommuner och Regioner har i publikationen Effektiva kommunala 
fastigheter (2007) tagit upp begreppen yttre- och inre lokaleffektivitet. Yttre 
lokaleffektivitet gäller huruvida lokaler är ändamålsenliga för den verksamhet som de 
härbärgerar, till avseende storlek, planlösning, teknik, läge mm. Den inre effektiviteten 
handlar om lokalernas kostnader. Till driftskostnaderna räknas uppvärmning, el, VA, 
avfall, försäkringar, skatter, lokalskötsel, städkostnader och eventuellt annat. 
Underhållskostnader är åtgärder som görs för en längre tidshorisont än ett år. Det gäller 
till exempel renovering av ytskikt (ut- och invändigt). Till kapitalkostnaderna räknas 
avskrivningskostnader och räntekostnader. Till övriga kostnader kan räknas 
administrationskostnader. Den högsta kostnadseffektiviteten uppstår när både yttre och 
inre lokaleffektivitet är hög. Både yttre- och inre effektivitet kan mätas med olika 
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nyckeltal t.ex. kostnad/kvm och riktvärden för olika typer av lokaliseringar, t.ex. 
kvm/arbetsplats och kvm/elev. SKR tar också upp lokalernas flexibilitet. En lokal som 
lätt kan byggas om och anpassas för att vara ändamålsenlig för olika verksamheter, ger 
högre lokaleffektivitet över tid. 

Det är inte lagstadgat för kommuner att ha en lokalförsörjningsplan, till skillnad från 
bostadsförsörjningen, där kommunen enligt Lag (2000:1383) ska ha politiskt beslutade 
riktlinjer, med visst obligatoriskt innehåll. 

4. Demografisk utveckling för Orsa kommun
Orsa kommun omfattar en landareal om 1797 kvadratkilometer. Med ett invånarantal 
om 6872 innevånare (1/1 2020, SCB) ger det en befolkningstäthet om ca. 4 invånare per 
kvadratkilometer. 

Mer än hälften av Orsa kommuns befolkning bor i tätorten och centralorten Orsa, som 
består av bebyggelsen i Orsa centrum med Västeråker samt Born, Berget, Trunna och 
Höglunda. Södra Orsa används som benämning för de byar som ligger söderut från 
tätorten, inklusive Styversbacken, på gränsen till Mora kommun. Orsas andra tätort är 
Skattungbyn med ca 300 innevånare. (ÖP 2020).

En undersökning från Urban Utveckling från 2019, beställd av OBAB, presenterar en 
demografisk analys för Orsa kommun som grundar sig på två olika prognoser, en från 
Tillväxtanalys år 2012 och en kompletterande prognos utförd av Statisticon år 2018. 
Prognosen från Tillväxtanalys sträcker sig fram till 2030, medan Statisticons prognos 
löper fram till 2022. Båda prognoserna bygger på data hämtade från SCB. Den äldre 
prognosen från 2012 förutspådde en befolkningssiffra om 6920 till år 2018, men sen 
förutspår samma prognos en minskning till 6757 fram till år 2030. Förklaringen skulle 
vara att ett årligt negativt netto för födda och döda skulle överskrida nettot för 
inflyttning och invandring. Den färskare prognosen från Statisticon visar däremot att 
befolkningstillväxten bland de yngre åldersgrupperna kan vara underskattad och att 
befolkningen kan öka till 7031 personer fram till 2022. Prognoserna går alltså mot olika 
håll. SCB:s statistik för 2020 ger stöd för den mer negativa prognosen från 
Tillväxtanalys: Födelsenettot fortsätter att vara negativt även om det vissa år föds fler 
barn, se ff. tabell. Åren 2016–2019 ökade befolkningen tack vare positiva inflyttnings 
och invandringsnetton som översteg födelsenettot. Denna ökning var dock inte 
tillräcklig för att nå befolkningsmålet om 7000 innevånare under 2020. För år 2020 fick 
kommunen istället en befolkningsminskning på grund av fortsatt negativt födelsenetto 
och samtidigt lågt netto för inflyttning och invandring. Båda prognoserna visar att 
andelen äldre kommer att öka kraftigt. Prognosen från Tillväxtanalys visar att ökningen 
blir särskilt stor i de omsorgskrävande grupperna 80+, se ff. tabell. 
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Bildtext: Orsa kommuns utveckling för ålderskategorier över 65 år fram till 2030. 
(Urban Utveckling 2019).

5. Kommunförvaltningarnas lokaler
Under år 2020 omfattade kommunförvaltningarnas hyrda och ägda lokaler totalt ca 
50 000kvm, se ff. tabell. Till kommunförvaltningarna räknas här kommunstyrelsens 
verksamheter och Orsa-Mora miljöförvaltning, vilken har sin hemvist i Orsa. Merparten 
av lokalerna hyrs av OLAB och en liten del av OBAB, vilket beror på att det är 
verksamhetslokaler belägna i bostadsfastigheter. De lokaler som kommunen hyr externt, 
på den privata marknaden, omfattade drygt 5000kvm, varav omsorgsboendet 
Orsagården svarade för drygt 4000kvm. I siffran 50 000kvm ingår också fritidslokaler 
om några tusen kvm som kommunförvaltningen äger och driver själv. Till siffran räknas 
inte byggnader för det rörliga friluftslivet, byggnader knutna till flygfältet Tallhed och 
lokaler för mellankommunal samverkan i andra kommuner. Kolumnen Kvm i tabellen 
visar lokalarean för lokaler (LOA). I årshyran kan även förvaltning av utomhusmiljöer 
ingå, t.ex. skolgårdar, vilket ska beaktas då man tolkar nyckeltalet årshyra/kvm. I siffran 
för kommunförvaltningens hyreskostnader för år 2020 om ca 32Mkr är de 
egenförvaltade lokalerna inte inräknade. Det innebär att lokalkostnaderna utgör en stor 
del av kommunförvaltningens totala kostnader. 

Följande stycken beskriver lokalförsörjningen per fastighet eller verksamhet och 
eventuella behov rörande lokaler som rapporterats från verksamheterna.
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Lokalerna för kommunförvaltningarna i Orsa år 2020.

Lokal/verksamhet Kvm Årshyra -20 (kr) Fastighetsägare kr/kvm
Samhälle internt hyrda
Kulturhuset 1 262 1 096 160 OLAB 869
Kulturhuset (parkering) 41 730 OLAB
Sporthallen och simhallen 2 440 985 660 OLAB 404
Plattfabriken, förråd 205 76 055 OLAB 371
Plattfabriken, förråd 353 131 040 OLAB 371
Dalagatan 1 , toaletter 34 109 327 OLAB 3 216
Dalagatan 1 , Konferensrum Stora sågbladet 66 118 800 OLAB 1 800
Dalagatan 1 , Olssons hörna 95 171 000 OLAB 1 800
Dalagatan 1 , Konferensrum, Kättingen+Lilla sågb 125 225 000 OLAB 1 800
Plåtförrådet 32 2 611 OLAB 82
Plåtförrådet 75 6 433 OLAB 86
Plåtförrådet 11 322 OLAB
Ungdomens hus 716 726 707 OLAB 1 015
Orsa Lärcentrum 1 118 656 416 OLAB 587
Samhälle på Kyrkogatan 5 245 249 672 OLAB 1 019

6 766 4 607 933
Samhälle egenförvaltade lokaler
Ridanläggningen 2 500
Ishallen 3 000
Plantfrysen vid Ishallen 800
Baracken vid Ishallen 150
Ivarsnäs lägergård, 18 sängplatser, ej el och vatten

6 450
Samhälle externt hyrda
Returbutiken 536 300000 Kopparleden AB 560
Grafikverkstan (föreningslokal) 200 105000 Tre Kronor Property Inv.
CCC (föreningslokal) 250 100000 AB Mora Mobillyft

986 505000
Samhälle summering 14 202 5 112 933

Kommunhuset (flera verksamheter) 1 670 1 052 250 OLAB 630

Fackliga lokaler Dalagatan 16 (externt hyrt) 51 300 ABF Dala Finnmark

Lärande internt hyrda
Nyfiken förskola 822 1 129 392 OLAB 1 374
Musikskolan 635 593 689 OLAB 935
Kyrkbyskolan 3 845 2 236 340 OLAB 582
Bergetskolan 4 113 3 596 740 OLAB 874
Husmusen förskola 120 240 130 OLAB 2 001
Digerbergets skola 2 678 1 213 620 OLAB 453
Orsaskolan 6 571 2 537 620 OLAB 386
Brantudden förskola 999 994 500 OLAB 995
Lillån förskola 544 350 798 OLAB 645
Lindan förskola 431 189 680 OLAB 440
Trimsarvet 360 366 350 OLAB 1 018

Lärande externt hyrt
Stackmoraskolan (samverkansgrupp för Orsaskolan) 230 161 000 Västeråkern fastigheter

Lärande summering 21 348 13 609 859

Omsorgen internt hyrda
Socialkontoret 563 958 800 OLAB 1 703
Storgärde, särskilda omsorgen 198 128 400 OBAB 648
Storgärde, särskilda omsorgen 215 222 271 OBAB 1 034
Dalagatan 16, IFO verksamhet 245 249 672 OBAB 1 019
Ivars Kirsti, gruppboende 424 387 324 OBAB 914
Strömpersväg, gruppboende 340 439 313 OBAB 1 292
Dalagatan 1 , HSR 254 475 488 OLAB 1 872
Lillåhem, äldreboende 4 669 3 837 958 OLAB 822

6 908 6 699 226
Omsorgen externt hyrda
Orsagården, äldreboende 4 072 4 500 000 Lönnbacken Fastigh 1 105
Ungdomsmottagningen Järnvägsg 31 54 43 392 Hovden Fastigheter AB

4 126 4 543 392
Omsorg summering 11 034 11 242 618

Miljöförvaltningen, internt hyrda
Gamla brandstationen, miljökontor 388 712 955 OLAB 1 838
Väggaraget, förråd 126 43 900 OLAB 348

514 756 855

Totalt 48 768 31 825 815



5 Svar på motion om lokalförsörjningsstrategi - OK KS 2020/00188-2 Svar på motion om lokalförsörjningsstrategi : Lokalförsörjningsplan 2021-2030 

8

Postadress Besöksadress Telefon
Box 23 Parkgatan 1 0250-55 21 00
794 21 ORSA 

5.1. Kommunledningskontoret ”Kommunhuset” 
Kommunförvaltningens ”kommunhuset” om 1670kvm hyrs internt av OLAB.
Huset rymmer flera verksamheter och enheter: kommunledning, personalenhet, 
ekonomienhet, kommunikationsenhet och verksamhetsområde Service & utveckling 
med kostchef, utredargrupp och enheten för gemensamt stöd och medborgarservice, 
med bl.a. kommunens kontaktcenter. Kommunhuset är hemvist för 
kommunfullmäktige (Tingssalen) och kommunstyrelsen (Kommunsalen). 

Kommunhuset har sedan år 2018 fått fler och mer förtätade arbetsplatser. Detta har 
skett som en följd av att administrativa och verksamhetsstödjande tjänster inom 
kommunförvaltningen har centraliserats och samorganiserats under verksamhetsområde
Service och utveckling. Alla medarbetare i kommunhuset har en egen arbetsplats vilket 
kunde lösas genom små kontorslandskap i några av de större rummen. Kommunhuset 
har fått förbättrat personalkök och två ytterligare mötesrum. Det finns planer på att 
pröva aktivitetsbaserade kontorsmiljöer, se ff. stycke. Kommunhuset har särskilda 
lagkrav på säkerhet, vilket inte är helt uppfyllt i nuläget: Planlösningen i huvudentrén 
innebär bristfällig kontroll då besökare passerat nuvarande säkerhetsdörrar. Samtidigt 
har kontaktcenter behov av ändrad planlösning för att ge förbättrad arbetsmiljö och 
service. En aktuell lösning är att placera säkerhetsdörrar längre bak i foajén och att skapa 
en öppnare planlösning med front-desk och säkerhetsskyddad back-office för 
kontaktcenter. En sådan lösning skulle kunna tillgodose säkerhetskrav och 
arbetsmiljökrav och samtidigt ge en välkomnande miljö för besökare, med tillgång på 
sittplatser, toaletter och kapprum.

Personalenheten har ett externt hyresavtal med studieförbundet ABF, för de fackliga 
organisationerna Kommunal och Lärarförbundet på Dalagatan 12.  Fackens lokaler hyrs 
tillbaka i andrahandskontrakt eftersom ABF är hyrestagare till OBAB.

5.2. Verksamhetsområde Lärande1

Verksamhetsområde Lärande i Orsa kommun omfattar förskola och grundskola fördelat 
på ett flertal skolenheter och fastigheter, totalt 20 000kvm. Elevantalet i Orsa ökade 
kraftigt med utrikes födda barn speciellt år 2015. Enligt rektorerna fick Orsa ett tillskott 
av barn till årskullar som just då hade ett lägre elevantal vilket gjorde att platsbehovet 
kunde tillgodoses. För våren 2021 är efterfrågan på lokaler och elevplatser för 
grundskolan 1-6 relativt bra matchat och det finns t.o.m. överskott på enstaka platser. 
Förskolan är dock överbelagd våren 2021 och flera av enheterna är över maxantalet. De 
äldre förskolefastigheterna Lindan 1 och Lindan 2 vid Digerberget avvecklades 2020 
och verksamheten är tillfälligt flyttad till Parkens lokaler vid Lillåhem. Kommunen 
beslutade under 2020 att bygga ut två nya förskoleavdelningar vid Trimsarvets förskola 
intill Digerbergets skola. 

1 Åtgärder för att förbättra skolmiljöerna pågår sedan våren 2021, se bilaga 1.
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Lärandes totala lokalkostnader per elev är normala i kommunjämförelse, men det skiljer 
i lokaleffektivitet mellan skolenheterna. De äldre grundskolenheterna har visserligen låga 
årshyror, men också lägre lokaleffektivitet. 31kvm/elev på Orsaskolan respektive 
27kvm/elev på Kyrkbyskolan är högt i jämförelse med förekommande riktvärden.2 
Nyckeltalet bekräftar rektorernas rapporter om gammalmodiga och opraktiska 
planlösningar med svårigheter att tillgodose elevers anpassningskrav. Det finns lokaler 
och ytor med lågt nyttjande som är svåra att använda, men som ändå drar 
hyreskostnader. 

De flesta av skolenheterna rapporterar om mer eller mindre besvärande 
renoverings/underhållsbehov, se bilaga 1. Ett standardkrav som Orsas äldre skolor har 
svårt att tillmötesgå är ändamålsenliga grupprum. Flera av skolorna har påpekat brister 
rörande trafiklogistik för hämtning och lämning. Det är inte givet att den totala 
lokaleffektiviteten ökar när skolenheterna renoveras och anpassas om det ger höga 
investeringskostnader och ökade årshyror i förhållande till nyttan. När det gäller 
förskolans lokaler så har kostnaderna stigit i den kommunal jämförelsen i Kolada3. 

Skolornas elevrekrytering återspeglar kommunens bostadssegregation och geografi och
familjernas transportmöjligheter ger i praktiken begränsningar för vilka skolor som 
familjerna kan välja. Andelen utrikes födda barn skiljer sig mycket mellan exempelvis 
Digerbergsskolan och Kyrkbyskolan, vilket ger utmaningar i arbetet för likvärdighet. 

”Många familjer har inte bil och bussarna kör inte hem från fritis”

Det finns stordriftsfördelar i skollokaler eftersom stora skolor innebär större möjligheter 
att dela gemensamma resurser. Möjliga åtgärder för verksamhetsområde Lärande i Orsa 
kommun är att synliggöra fler lågt nyttjade ytor för lokalbanken, förtäta skolenheter där 
det är möjligt och även avveckla lokaler där det är möjligt.

Med nuvarande organisation blir rektorerna involverade i löpande fastighets- och 
byggtekniska frågor. Gränsdragningen för egna verksamhetsvaktmästare vs. OLAB: 
fastighetsskötare upplevs fortfarande som otydlig. OLAB-beställningar hanteras per 
mejl i nuläget och digitalisering är efterfrågad för att ge bättre ordning och överblick på 
beställningar. Rektorerna uppskattar kommunförvaltningens planer på att inrätta en 
intendenttjänst. 

2 Byggkonsulten Sweco utgår riktvärdet 10kvm/barn när det gäller förskola i äldre byggnader och 12kvm/barn 
för nybyggnationer. Motsvarande riktvärden för grundskolan uppgår till mellan 10 respektive 14 kvm per elev 
(10-12 kvm för yngre elever respektive 12-14 kvm för äldre elever). Som kommunjämförelse använder Mora 
kommun riktvärde 12kvm/elev. Grundskolorna i Mora hade ett snitt på 16,2/elev. Nyckeltalet gäller alla kvm för 
byggnaden.

3 KOLADA (Kommun- och landstingsdatabasen) är en öppen databas på nätet för kommunanalyser: 
www.kolada.se. 



5 Svar på motion om lokalförsörjningsstrategi - OK KS 2020/00188-2 Svar på motion om lokalförsörjningsstrategi : Lokalförsörjningsplan 2021-2030 

10

Postadress Besöksadress Telefon
Box 23 Parkgatan 1 0250-55 21 00
794 21 ORSA 

Lokalkostnaderna F-9, kr/per elev. (KOLADA)

Förskolans lokalkostnader (brutto) per inskrivet barn. (KOLADA)

5.3. Verksamhetsområde Omsorg
Omsorgen hyr totalt ca 11 000kvm, varav huvuddelen utgörs av två särskilda boenden:  
Lillåhem med internt hyresavtal respektive Orsagården, som har externt hyresavtal. 
Kommunens lokalkostnader för äldreomsorgen per innevånare 65+, är genomsnittliga i 
kommunjämförelse med landsbygdskommuner med besöksnäring. 

Kommunens lokalkostnader för äldreomsorgen (brutto), kr/per innevånare 65+.
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På både Lillåhem och Orsagården är det svårt att få till möten i ändamålsenliga lokaler 
där för. Enhetscheferna vittnar vidare på båda de kommunala äldreboendena om att 
deras medarbetare återkommer med klagomål om ”för kallt på vintern och för varmt på 
sommaren”, även om temperaturerna håller sig inom det tillåtna spannet. Enligt 
omsorgschefen kommer dessa problem åtgärdas i det nya äldreboendet Slipstenen.

Hemtjänstens lokaler är behäftad med ett flertal brister, så som exempelvis trånga 
personalutrymmen och ej helt ändamålsenliga kontorsutrymmen. Men dessa problem är 
planerade att åtgärdas i samband med att Lillåhem ska byggas om till att huvudsakligen 
husera trygghetsboenden.

Särskilda omsorgen rapporterar om att verksamhetslokalerna på Stensgatan har 
ändamålsenlighet och tillräckliga ytor. Vid gruppboendet Ström Pers väg råder brist på 
personalutrymmen och vid gruppboendet Ivars Kistis har toaletter i brukarlägenheterna 
för små ytor, vilket försvårar skötsel. Detta problem ansågs vara ”ett gränsfall” vid en 
inspektion från Arbetsmiljöverket. 

Ett ytterligare externt avtal finns inom omsorgen: ”Rosa huset” på Järnvägsgatan 31, 
med en ungdomsmottagning i samarbete med Region Dalarna. Hyran är samfinansierad 
med regionen.

5.4. Lokalerna för kosten
Inom kommunförvaltningen finns tillagningskök inom Lillåhem, Kyrkbyskolan, 
Brantuddens förskola, Bergetskolan och Digerbergsskolan. Tillagningskökens 
verksamheter är organiserade under kommunens kostenhet. Lillåhems tillagningskök 
lagar mat för sin egen enhet och dessutom för Orsagården och till förskolorna Nyfiken 
och Parken. 
Kyrkbyskolans tillagningskök lagar mat för sin egen skolenhet och dessutom till 
Orsaskolan. De skol- och omsorgsenheter som tar emot lagad mat, gör det via egna 
mottagningskök. Respektive enhet ansvarar för sin bemanning för kök och servering. 
Ett undantag från denna princip är Orsaskolan, vars mottagningskök och servering 
driftas av kostenheten. Utöver de kök som nämnts ovan finns kosthantering även inom 
omsorgens gruppboenden, men dessa verksamheter sköter sin matlagning och servering 
självständigt och inom sina respektive lokaler. Den tidigare insatsen med distribution av 
matlådor till brukare i Orsa kommun avslutades under 2020.

Kommunförvaltningen och kostenheten har inga separata hyresavtal för kök, matsalar 
och andra lokaler knutna till kommunens mat. Lokalerna ligger inbäddade i hyresavtalen 
för respektive verksamhet och enhet. 

Under 2017 har kommunstyrelsen beslutat att för kommunens nya särskilda boende 
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”Slipstenen” organisera för kall huvudkomponent, som ska tillagas i central- och 
tillagningskök i nuvarande Lillåhem. Detta innebär investeringar i Lillåhems nuvarande 
kök. Den nya logistiken innebär att huvudkomponenter efter tillagning kyls ner, 
transporteras och därefter värms upp i mottagningsköken. Enligt beslut ska varje 
avdelning i kommunens nya särskilda boende ha ett kök som lagar frukost, mellanmål 
och de tillbehör till måltider som tillkommer förutom huvudkomponenten. 4 
Byggprojektet för centralköket inom Lillåhem innebär enligt kostchefen att tillagning 
under byggtiden behöver flyttas ut och fördelas till de andra köken.

Den lösa köksutrustningen inom köken förvaltas i princip av kommunförvaltningen. 
Det gäller t.ex. ugnar och diskmaskiner. Fast utrustning, t.ex. arbetsbänkar ligger inom 
hyresavtalen och förvaltas av OLAB. Det är inte alltid tydligt vad som ska räknas som 
fast och lös utrustning. En konsekvens av den rådande fördelningen är att underhållet 
av den lösa köksutrustningen utförs av storköksleverantör. Enligt kostchefen kan det 
finnas en möjlig effektiviseringspotential i att se över och ändra denna fördelning för att 
eventuellt lägga över mer av denna förvaltning på OLAB.

Kosten arbetar med ett helhetsperspektiv för måltiderna och måltidsmiljöer, vilket bl.a. 
innebär satsning på matsalarna. I samarbetet med verksamhetsområde Lärande 
tillkommer dessutom en pedagogisk aspekt genom att måltiden blir en lektion i 
näringslära, ekologi osv. På skolorna finns därmed en pedagogisk vinst i att ha 
tillagningskök. Under 2021 satsar kosten på matsal och mottagningsköket för 
Orsaskolan. Utbyggnaden av Trimsarvets förskola aktualiserar behovet av att investera i 
Digerbergskolans kök och matsal, där lokalerna är för trånga redan i nuläget. En 
konsekvens av det är att lunchserveringen måste påbörjas tidigare än riktlinjerna. 

Kostchefen förordar att öppna upp mellan kök och matsal på Digerbergskolan, vilket 
ökar trivseln och minskar bemanningsbehovet.

Enligt kostchefen är det eftersträvansvärt att mat tillagas på plats och med minimalt 
användande av halvfabrikat. Vid all framtida lokalplanering för de verksamheter 
kostenheten samarbetar med är det viktigt att måltidsfrågan finns med.

5.5. Verksamhetsområde Samhälle
Verksamhetsområde Samhälle omfattar verksamheter och lokaler fördelade på flera 
adresser, med total lokalytan om drygt 14 000kvm, exklusive byggnader för rörliga 
friluftslivet och flygfältet Tallhed. Hyresavtalen med OLAB omfattar Kyrkogatan 5, 
Kulturhuset, Ungdomens hus, Orsa lärcenter (OLC), några förrådskontrakt och de tre 
konferenslokaler vid Dalagatan 1. Fastigheter som Samhälle förvaltar i egen regi är; 
ridhuset, lägergården Ivarsnäs vid Skattungen och ishallen inklusive byggnader omkring. 
Omkring ishallen finns den egna förrådslokalen ”Plantfrysen” och en outnyttjad 
förläggningsbarack. Samhälle har ett externt hyresavtal för Returbutiken. 

4 Nytt beslut 2021 rörande lokalisering av särskilt boende kan påverka kostlogistiken.



5 Svar på motion om lokalförsörjningsstrategi - OK KS 2020/00188-2 Svar på motion om lokalförsörjningsstrategi : Lokalförsörjningsplan 2021-2030 

13

Postadress Besöksadress Telefon
Box 23 Parkgatan 1 0250-55 21 00
794 21 ORSA 

Biblioteket flyttade år 2015 in i kulturhuset på Kung Gustavs väg 1. Flytten innebar att 
verksamheterna kunde samordnas bättre, men konsekvensen har blivit opraktiska 
planlösningar med flera våningar, vilket ger problem för tillgänglighet, service och 
kontroll. Inomhusklimatet är torrt. Plan 3 (vindsvåningen) har flera outnyttjade 
kontorsrum, dock med tillgänglighetsproblem som begränsar användningen.

5.6. Gamla brandstationen med miljöförvaltningen och IFO
Miljöförvaltningen är en samverkansförvaltning mellan Orsa och Mora, med hemvist i 
Orsa kommun och med kontor om 388kvm på övervåningen i ”Gamla brandstationen”. 
På bottenvåningen finns IFO-enheten inom verksamhetsområde Omsorg. 
Miljöförvaltningen och IFO delar på gemensamhetsytorna på bottenvåningen och några 
parkeringsplatser. Miljöförvaltningen hyr dessutom “Väggaraget” på Bondegatan, med 
garage och verkstadslokaler om 126 kvm för naturvården. Lokalerna har OLAB som 
hyresvärd. 

Under hösten 2020 har Orsa och Mora kommuner tagit ett inriktningsbeslut om att 
organisera en gemensam miljö- och byggförvaltning, med Mora kommun som 
organisatorisk hemvist. Omorganisationen väntas påverka behovet av lokaler i Orsa. 

6. OLAB och OBAB:s näringslokaler
Utöver de fastigheter och lokaler som OLAB och OBAB hyr ut till 
kommunförvaltningen förvaltar OLAB och OBAB näringslokaler om ca 15 000kvm 
inklusive folkparken Skeer. Näringslokalerna är huvudsakligen inom kategorierna 
affärslokaler, kontor, lager och industri. OBAB och OLAB:s kontor och bobutik är 
belägen i egenförvaltad fastighet på Frelins gränd.

Efterfrågan för butikslokaler har varit svag under många år i Orsa. Problemet 
analyserades i ett BID-centrumutvecklingsprojekt5 som genomfördes för Orsa centrum 
år 2017: År 1980 gjordes en större trafikomläggning i Orsa då genomfartstrafiken på 
Inlandsvägen E45 flyttades ut ur stadskärnan och fick en ny dragning öster om centrum. 
Omläggningen innebar att stadskärnan hamnade i ett bakvatten från ortens trafikflöden. 
OBAB:s vakanta lokaler på Järnvägsgatan 27 är ett exempel på lokaler som gick miste 
om trafikflöden. En ytterligare förklaring som togs upp inom BID-projektet är Orsas 
höga dagsutpendling. Nästan hälften av den arbetande befolkningen dagpendlar och 
lägger som en konsekvens av det sin handel och konsumtion i andra kommuner, särskilt 
grannkommunen Mora. Moras handelsindex ökade lika mycket som Orsas handelsindex 
minskade under en jämförelseperiod åren 2010-2015. Å andra sidan beskriver OLAB ett 
ökande intresse för samhällsfastigheter ute i landsbygdskommunerna, vilket kan 

5 BID är en akronym för Business Improvement District, vilket är en metod för platsutveckling. En utmärkande 
del i metoden är samverkan mellan offentlighet, fastighetsägare och företag som driver butiker och 
verksamheter. Orsa kommun gjorde 2015-2017 ett BID-projekt för Orsa centrum inom ramen för ett Intereg-
samarbete.
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innebära en framtida möjlighet. Till kategorin samhällsfastigheter räknas fastigheter som 
brukas till övervägande del av skattefinansierad verksamhet. 

Näringslokaler år 2020.

Typ lokal Bolag Adress Kvm Vakant
Kontor OLAB Parkg. 4 (Nodava) 862
Affär OBAB Kyrkogatan 5 71,5
Affär OBAB Kyrkogatan 5 40,6
Affär OBAB Kyrkogatan 5 95,0
Lokal OBAB Kyrkogatan 5 128,0
Lokal OBAB Kyrkogatan 5 18,0
Affär OBAB Centralgatan 146,0
Restaurang OBAB Centralgatan 122,0
Affär OBAB Centralgatan 177,7
Kontor OBAB Dalagatan 12 146,0
Kontor OBAB Dalagatan 12 159,0
Affär OBAB Frelins Gränd 238,0
Affär OBAB Frelins Gränd 81,5
Affär OBAB Frelins Gränd 54,0
Affär OBAB Frelins Gränd 53,0
Affär OBAB Frelins Gränd 52,5
Affär OBAB Kyrkogatan 5 220,0
Affär OBAB Kyrkogatan 2 560,0
lokal OBAB Kyrkogatan 2 350,0
Affär OBAB Järnvägsgatan 27 163,0
Affär OBAB Järnvägsgatan 27 108,0 Vakant
Affär OBAB Järnvägsgatan 27 57,0 Vakant
Affär OBAB Järnvägsgatan 27 71,0 Vakant
Kontor OBAB Skattungbyn 41,0 Vakant
Affär OBAB Frelins Gränd 166,0
Affär OBAB Frelins Gränd 166,0
Affär OBAB Frelins Gränd 158,0
Affär OBAB Storgatan 16 A 44,0
Kontor OLAB Dalagatan 1 250,0
Kontor OLAB Dalagatan 1 50,0 Vakant
Kontor OLAB Dalagatan 1 466,0
Restaurang OLAB Dalagatan 1 148,0
Kontor OLAB Dalagatan 1 71,0
Verkstad OLAB Platten 590,0
Lager OLAB Platten 2 287,0
Lokal OLAB Platten 396,0
Lokal OLAB Platten 140,0
Lokal OLAB Platten 296
Lokal OLAB Platten 520
Lokal OLAB Platten 255
Kontor OLAB Platten 186
Lokal OLAB Platten 175
Lokal OLAB Platten 198
Lokal OLAB Platten 500 Vakant
Lokal OLAB Platten 1800
Kontor OLAB Platten 250 Vakant
Kontor OLAB Skeer 280 Vakant
Danslokal OLAB Skeer Vakant
Förråd OLAB Bondegatan 320
Bostad OLAB Bondegatan 100
Lokal OLAB Bondegatan 680
HVB HEM OBAB Barkgatan 10 291
Lokal OBAB Barkgatan 3 100
Affär OBAB Skattungbyn 310
Lokal OBAB Skattungbyn 41 Vakant

Summa 14 386,8
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7. Lokalförsörjningsprocess och principer för lokalförsörjning
Lokalförsörjningsprocessen är kommunförvaltningens arbetssätt för lokalförsörjning. 
I processen finns en ny roll; intendent, som skall tillsättas under år 2021. Intendenten 
tillhör kommunförvaltningen, underställd chefen för Service och utveckling. 
Intendenten ansvarar för strategiska och löpande frågor inom lokalförsörjning. 
Intendenten har personalansvar för kommunförvaltningens egna vaktmästare. 
Intendenten har en viktig roll i att optimera och kontrollera kommunförvaltningens 
lokalförsörjning. I rollen ingår att ha kontroll på kommunförvaltningens hyresavtal t.ex. 
om dessa behöver förhandlas eller avslutas. Intendenten agerar som stöd för 
kommunförvaltningens verksamheter i relationen med fastighetsägare. Det gäller även 
för egenförvaltade fastigheter och i relationen med externa fasthetsägare utanför 
kommunen. Till intendenten kan läggas ansvar för vissa fastighetsnära frågor såsom 
fordon, parkeringsplatser, lås, larm och bevakning, därav benämningen intendent. 

Kommunförvaltningens process för lokalförsörjning.

1: Verksamheternas roll är att analysera och förstå sina lokalbehov utifrån prognoser, 
lagstiftning, politiska beslut etc. Intendenten ger verksamheterna stöd i 
fastighetsfrågorna efter behov och särskilt när det krävs mer kompetens i 
fastighetsrelaterade frågor, exempelvis ombyggnationer.

2: Fastighetsägare (OLAB/OBAB alt. egen regi eller extern) svarar för löpande 
fastighetsförvaltning. Fastighetsägare ansvarar för att inventera underhålls- och 
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investeringsbehov och att förse verksamheter med sådan information som behövs 
för att kontrollera och planera för framtida kostnadsutveckling för hyrda lokaler.

OLAB ansvarar för allt som rör näringslokaler och håller intendenten och rådet 
löpande informerat om läget för näringslokaler.

3: Intendenten ajourhåller lokalförsörjningsplanen och organiserar och kontrollerar 
kommunförvaltningens fastighetsförvaltning. 

4: Intendenten sammanställer underlag till lokalförsörjningsrådet, i samverkan med 
verksamheter och fastighetsägare. I underlaget kan ingå lösningsförslag, planer för 
flyttkedjor och investeringsbedömningar. 

5: Lokalförsörjningsrådet bereder strategiska lokalfrågor. I rådet ingår
fastighetsägare, kommunchef, intendent och representanter från kommunens 
verksamheter.

6: Lokalförsörjningsrådet kan besluta i lokalfrågor inom ramen för vad som redan är 
beslutat på politiska beslut eller vad som följer av delegationsordningen.

7: Ifall politiskt beslut krävs kan intendenten svara för tjänsteutlåtande och 
beslutsunderlag.

8: Genomförande av lokalprojekt (ändring, flytt, produktion etc.) Intendent kan agera 
i roller som avtalsförhandlare, projektledare, beställare och sakkunnig. 
Intendenten ansvarar för avtalsadministration för kommunförvaltningen.

9: Verksamheten har en driftsatt lokallösning.

10: Löpande fastighetsförvaltning.

11: Återkoppling och utvärdering av lokalprojekt. Hur har projektet utfallit när det 
gäller ekonomi respektive lokalernas ändamålsenlighet för berörda verksamheter?
Vilka erfarenheter kan vi ta med oss från projektet?

7.1 Kommunens ägande av fastigheter
Enligt gällande bolagsordning och ägardirektiv från 2018 ska OLAB förvärva, bebygga, 
äga, avyttra och förvalta fastigheter med kommunala verksamheter och även fastigheter 
med näringsverksamhet. OLAB ska också äga och förvalta fastigheter som är av 
strategiskt intresse för kommunen. Direktiven säger vidare att OLAB ska samordna och 
effektivisera kommunens fastighetsförvaltning, tillhandahålla näringslokaler, förse 
kommunens verksamheter med lämpliga lokaler och ge kommunen kvalificerad 
kompetens inom verksamhetsfastigheter. Direktiven motsäger därmed inte att OLAB 
kan förvärva och förvalta näringsfastigheter. Frågan gäller mer vilka näringsfastigheter 
som är ändamålsenliga för kommunen att äga.
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7.2 Principer för lokalförsörjning
Kommunen lokalbehov ska i princip täckas internt med det egna fastighetsbeståndet 
och genom lokaler förvaltade av kommunens helägda fastighetsbolag OLAB alternativt 
OBAB. Härigenom ska kommunen eftersträva att det befintliga fastighetsbeståndet 
nyttjas effektivt och att vakansgraden inom det kommunalt ägda beståndet hålls nere. 
Externa hyresavtal kan i undantagsfall tecknas om det i vissa fall ger bättre 
lokaleffektivitet för kommunen som helhet. Det kan gälla lokalbehov som inte kan 
täckas internt och där det finns effektiva lokaler tillgängliga genom externt bolag. Beslut 
om att teckna avtal för externa lokaler ska tas av lokalförsörjningsrådet eller genom 
politiskt beslut. 

SKR tar upp möjligheten att låta marknaden konkurrensutsätta kommunens egna 
alternativ. För kommunen kan externa kontrakt ge flexibilitet vid kortsiktiga behov eller 
under perioder då demografin under någon tid ger en särskild efterfrågan på någon typ 
av lokaler. Kommunen kan ha nytta av externa fastighetsbolags erfarenheter och 
kompetens i att driva samhällsfastigheter. 6

7.3. Intern hyresmodell
Enligt bolagsordningen för OLAB beräknas hyror för kommunförvaltningen utifrån 
självkostnadsprincip, dvs. fastighetsbolagets kostnader för fastighetsförvaltningen. I det 
enskilda fallet påverkas hyresnivån av investeringskostnader, driftskostnader och vald 
kontraktstid. Komponentavskrivning tillämpas vilket innebär att olika delar av 
investeringen kan få olika avskrivningstider. Längre kontraktstid innebär att 
avskrivningskostnader kan fördelas över längre tid, vilket minskar årshyran. I praktiken 
skrivs vissa kontrakt på kortare tid om verksamheterna behöver mer flexibilitet. 
Parternas löpande ansvar för fastighetsfrågor på vaktmästerinivå styrs utifrån 
”gränsdragningslistan” mellan OLAB och kommunförvaltningen. Gränsdragningslistan 
visar vilket ansvar som ligger på OLAB och vilket ansvar som ligger på respektive 
verksamhet och kommunförvaltningens verksamhetsvaktmästare.

7.4. Lokalprojekt, flyttkedjor och vakanser
En lokalförändring för en verksamhet innebär ofta en kedja av flyttprojekt som ofta 
berör flera verksamheter i kommunen. Intendenten har en nyckelroll i att förutse och 
planera flyttkedjor. Flyttkedjor som ibland resulterar i vakanser och överskott på lokaler.
Med vakanta lokaler avses outhyrda lokaler, utan hyrestagare. 

6 SKR ”Äga eller hyra verksamhetslokaler” (2019). 
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Inom OBAB och OLAB fanns i november 2020 vakanser om totalt ca 850kvm inom 
kategorierna mindre affärslokaler och kontorslokaler. 530kvm av dessa vakanser gäller 
kontorsytor i ”Plattfabriken” och i den helt outnyttjade administrationsfastigheten vid 
folkparken Skeer. OLAB förvaltar huvudfastigheten på Skeer/danslokalen, som haft lågt 
nyttjande och låga hyresintäkter under många år. I Plattfabriken har OLAB vakans om 
500kvm industrilokal. Vakanser innebär hyresförluster som ger ekonomiska 
konsekvenser för kommunkoncernen och som slutligen påverkar kommunkoncernens 
ekonomiska resultat och även hyresnivåerna inom kommunen. En andel av 
affärslokalerna hyrs ut på korta kontrakt (1> år), delvis osäkra kontrakt och även 
kontrakt med hyrestäckningsbidrag till föreningar. 

Utöver vakanser finns det ett flertal fall av lågt nyttjande inom kommunförvaltningens 
internhyrda lokaler. Det innebär att OBAB eller OLAB får hyresintäkter och 
kostnadstäckning, men att kommunförvaltningen får bära motsvarande kostnader. 
Följande tabell visar läget i november 2020 för vakanser och lågt nyttjade lokaler. Några 
fall kan förklaras för att exemplifiera problematiken. Vindsvåningen i kulturhuset med 
ett flertal arbetsrum är helt outnyttjad, dock med begränsad tillgänglighet. Alla 
konferenslokaler på Dalagatan 1 har lågt nyttjande vilket framgår av 
lokalbokningssystemet. Dessa konferenslokaler, inklusive biutrymmet Olsson hörna”, är 
kostnadsfördelade på Samhälle, men fritt bokningsbara inom kommunkoncernen. 
Årshyran om 500tkr för konferenslokalerna på Dalagatan 1 inklusive biutrymmet 
Olssons hörna är dessutom relativt hög. HSR-enhetens lokaler har lågt nyttjande. 
”Sköterskorna” är åter decentraliserade ut till äldreboendena och HSR-lokalerna 
används bara av enhetschef, rehab, hemsjukvård och medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS). HSR lokalerna har en årshyra om drygt 475tkr, vilket ger en mycket hög 
kvadratmeterkostnad för den enstaka personal som finns kvar. Lärcentrum har delvis 
lågt nyttjande för aulan och för kontorslokaler.
Nyckeltalen och rektorernas rapporter från skolan indikerar att det kan finnas ytterligare 
lokaler och ytor med lågt nyttjande inom lokalerna för grundskolorna. 
Omorganisationen för gemensam bygg- och miljöförvaltning för Mora och Orsa kan ge 
vakanser för miljöförvaltningens och stadsbyggnadsförvaltningens lokaler i Orsa 
beroende på hur förvaltningen och personalen lokaliseras. Förvaltningen kommer att ha 
Mora kommun som hemvist.

Vakanta lokaler och lågt nyttjade lokaler 2020 (”lokalbank”).
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Lokal Typ lokal Vakant yta Lågt nyttjande Ägare
Järnvägsgatan 27 Affär 108 OBAB
Järnvägsgatan 27 Affär 57 OBAB
Järnvägsgatan 27 Affär 71 OBAB
Skattungbyn Kontor 41 OBAB
Dalagatan 1 Kontor 50 OLAB
Plattfabriken Lokal 500 OLAB
Plattfabriken Kontor 250 OLAB
Skeer adminhuset Kontor 280 OLAB
Skeer danslokalen Evenemang >400 OLAB
Skattungbyn Lokal 41 OBAB
Lärcentrum Kontor Lågt nyttjande Kommunförv.
Lärcentrum Konferens Lågt nyttjande Kommunförv.
Kulturhuset, vindsvåningen Kontor Ett våningsplan outnyttjat Kommunförv.
Dalagatan 1, källarplanet Konferens och kontor Lågt nyttjande Kommunförv.
Sporthall och simhall Fritid Säsongsvist lågt nyttjande Kommunförv.
Baracken vid sporthallen Förläggning ca 150 Nyttjas inte Kommunförv.

Fördelning av ansvar för lokalbanken:

o Verksamheter och bolag i kommunen ansvarar för att till 
kommunförvaltningens intendent lämna information om vakanta lokaler och 
lokaler med lågt nyttjande.

o Intendenten ansvarar för att ajourhålla lokalbanken, som underlag till 
lokalförsörjningsrådet.

o Lokalförsörjningsrådet fattar beslut om hantering för lokalbanken. 
o OLAB/OBAB fattar beslut gällande näringslokaler.
o OLAB/OBAB ansvarar för att efter behov avveckla eller omvandla lokaler.

7.5. Konferensrum
Flera verksamheter inom kommunförvaltningen har rapporterat om upplevd brist
på konferensrum och möteslokaler samtidigt som det finns konferenslokaler och
möteslokaler med lågt nyttjande. Kommunens verksamheter bör påminnas om 
möjligheten att nyttja de gemensamma konferens- och möteslokaler som listas på 
intranätet och som är digitalt bokningsbara. Kommunförvaltningens verksamheter ska 
undvika användning av externa konferens- och möteslokaler. Följande konferenslokaler 
och möteslokaler kan bokas i gemensamt bokningssystem:

Tingssalen, Kommunsalen, Häktet (Kommunledningskontoret)
Kättingen, Stora sågbladet, Lilla sågbladet (Dalagatan 1)
Aulan (Orsa Lärcentrum)

7.6. Aktivitetsbaserade kontor
Omvärldsspaningar visar att det numera finns mer erfarenheter av flexibla arbetsplatser 
och aktivitetsbaserade arbetsplatser (ABK) för offentliga verksamheter. Flexibla kontor 
innebär att medarbetare väljer en arbetsplats och alla platser är mer eller mindre lika. 
Aktivitetsbaserade kontor (ABK) skiljer sig från flexibla arbetsplatser genom att det är 



5 Svar på motion om lokalförsörjningsstrategi - OK KS 2020/00188-2 Svar på motion om lokalförsörjningsstrategi : Lokalförsörjningsplan 2021-2030 

20

Postadress Besöksadress Telefon
Box 23 Parkgatan 1 0250-55 21 00
794 21 ORSA 

mer utvecklat och innebär olika typer av arbetsplatser och miljöer, som kan väljas 
utifrån aktuella arbetsuppgifter. ABK kan innebära en kombination av till exempel tysta 
rum, cellkontor, tysta zoner, rum för grupparbete, rum för distansmöten etc. 
Framgångsrik tillämpning av ABK bygger på användning av ny teknik och digitala 
processer. ABK innebär nya beteenderegler och rutiner för organisationen och 
individuellt medarbetaransvar. ABK innebär nya rutiner för besökare. För Orsa 
kommun kan ABK sänka lokalkostnaderna per medarbetare genom effektivare 
användning av kontorslokaler och ytor, förutsatt att investeringskostnaderna relaterade 
till ABK hålls nere. Lokaleffektiviteten ökar också om ABK ger mer ändamålsenliga 
kontorsmiljöer. Redan innan Coronapandemin kunde flera kommuner visa att det 
effektiva nyttjandet av egna kontorsarbetsplatser är lågt. Vid en mätning för Mora 
kommuns administrativa lokaler uppmättes 29–50% nyttjande för kontorsrummen för 
en mätperiod. 7 Under 2021 spår flera marknadsbedömare att organisationer efter 
pandemin kommer att se mer flexibelt på hemarbete, vilket också ger minskat behov av 
egna rum och arbetsplatser. ABK fungerar ännu bättre när möjligheterna att arbeta 
hemifrån ”räknas in”.

Omvärldsspaning om när det passar med aktivitetsbaserade kontor (ABK).
Faktor ABK passar

bättre
ABK kA ABK kan möta ABK passar

sämre
Högre andel digitala arbetsprocesser X
Grupporienterade arbetsuppgifter X
Det finns möjlighet att arbeta hemma X
Koncentrationskrävande enskilda arbetsuppgifter X
Fysiskt material och personliga hjälpmedel i arbetet X
Arbete med sekretess, myndighetsutövning X
Stress, ljudkänslighet eller andra funktionshinder X
Ha privat yta/revir på jobbet X

”Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen är en målstyrd arbetsplats. Chefen kan och ska inte kontrollera 
var de anställda utför sitt arbete, men kan däremot fungera som coach och ta del av utfallet. 
Medarbetaren har stor möjlighet att själv styra och ta ansvar för sitt arbete” (ABK i offentlig sektor, 
SKR 2020)

Slutsatser om ABK (aktivitetsbaserade kontor): 

o Kommunförvaltningen är mer digitaliserad och mer mogen för ABK nu jämfört 
med för några år sedan. Att fortsätta digitalisering av processerna ska ha hög 
prioritet eftersom det ökar förutsättningarna för att utvinna fördelarna från ABK.

7 Från Mora kommun lokalförsörjningsplan, 2019: Det verkliga nyttjandet av kontor var 29% i gamla 
kommunhuset, 44% i nya kommunhuset och 50% i stadsbyggnadskontoret.
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o Införande av kontaktcenter förbättrar förutsättningarna för ABK eftersom 
processerna och ärendehantering blir mer digital och effektiv. Behovet av fysiska 
besök minskar.

o Fysiskt material, speciell utrustning, sekretess eller andra krav är egentligen inte ett 
hinder för ABK överlag eftersom ABK ska kunna erbjuda den arbetsmiljö och 
den utrustning som är relevant och ändamålsenlig för respektive verksamhet.

o Vissa delar i kommunförvaltningen kan vara lämpliga för pilotprojekt för ABK, 
tex. delar av stödverksamheterna inom verksamhetsområde Service och 
utveckling. Kanske även delar av verksamheterna inom Samhälle.

o Genomförande av ABK skall ske i dialog inom ledning och i samverkan med 
berörda verksamheter och fackliga organisationerna.

Källförteckning

Intervjuer
Marie Ehlin, kommunchef, Orsa kommun
Roland Fållby, VD Orsabostäder AB, Orsa Lokaler AB, Orsa lokaler
Birgitta Bogren, chef verksamhetsområde Samhälle, Orsa kommun
Mattias Scandola, chef verksamhetsområde Lärande, Orsa kommun
Jesper Karlsson, chef Omsorg, Orsa kommun
Henrik Göthberg, chef verksamhetsområde Service och utveckling, Orsa kommun
Annika Bruks, enhetschef särskilda omsorgen, Orsa kommun
Maria Lasell, enhetschef Hemtjänsten, Orsa kommun
Ellenor Smids, enhetschef Orsagården, Orsa kommun
Roland Back, enhetschef Lillåhem, Orsa kommun
Ulla Jansson, enhetschef, Individ-och familjeomsorgen, Orsa kommun
Tommy Ek, chef Stadsbyggnadsförvaltningen Orsa Mora
Håkan Östling, ekonomichef Orsabostäder AB, Orsa lokaler AB
Maria Fransson, kostchef Orsa kommun, Orsa kommun
Barbro Fischerström, Kultur och fritidschef, Orsa kommun
Linda Fredriksson, enhetschef Hälso- och sjukvård, Orsa kommun
Cecilia Dahl Bogg, chef Gemensamt stöd och medborgarservice, Orsa kommun
Linda Björck-Jansson, beredskaps- och säkerhetssamordnare, Orsa kommun
Johan Hult, chef ekonomienheten, Orsa kommun
Maria Fransson-Ronell, kostchef, Orsa kommun
Mikael Jaråker, chef Tekniska förvaltningen, Mora kommun

Övriga källor
Affärsplan Orsabostäder, Orsa Lokaler AB (2018)
Bolagsordning och ägardirektiv för Orsa Lokaler (2018)
BID-Orsa centrum – affärsplan 2017
Utredning Gemensam förvaltning bygg och miljö (2019)
Kommundatabasen, kolada.se
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Nynäshamn, lokalförsörjningsplan 2019-2028
Policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar, Falköpings kommun (2017)
Lokalförsörjningsplan Mora kommun (2019)
Strategisk lokalförsörjningsplan 2018-2024 (Arboga kommun)
Strategier för ökad lokaleffektivitet, SKR (2016)
Effektiva lokaler, SKR (2007)
Äga eller hyra verksamhetslokaler, SKR (2008)
Granskning av underhållsplanering av fastigheter…, Håbo kommun (2019)
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Motion angående en långsiktig lokalförsörjningsstrategi  
 
 

Vi har nyligen fattat beslut om stora investeringar, ett samlat äldreboende och i den processen har 

det blivit tydligt att vi behöver ha en tydligare strategi för våra lokaler. Vilka planer har vi på lång- 

och kort- sikt för hur vi nyttjar, utvecklar och eventuellt avvecklar i vårt lokalbestånd. Hur skapar vi 

största möjliga verksamhetsnytta och har medborgarnas bästa i fokus när vi gör förändringar i 

lokalbeståndet. När nya verksamheter ska in i en lokal sker investeringar som många gånger är 

verksamhetsspecifika d.v.s. om verksamheten sedan flyttas behöver nya anpassningar ske! Det är 

då av stor vikt att det finns en långsiktig planering för våra lokaler så vi inte gör kortsiktiga 

investeringar. Orsakommun har också en skolorganissation med många skolor och förskolor. Här 

finns stora framtida behov där utveckling av lokaler och underhåll av byggnaderna behöver ske. 

För en kostnadseffektiv utveckling på sikt behöver vi en tydlig plan för framtida utveckling ska 

möjliggöras om vi ska klara bra kvalitet i skolan och förskolan.  

I kommunen finns ett lokalförsörjningsråd men i nuvarande processer (nytt äldreboende, 

dagverksamhet och förskola mm) upplever vi att det finns en otydlighet hur rådet fungerar och 

levererar beslutsunderlag. 

 

Vi föreslår: 

 

-Att Orsakommun tar fram en långsiktig strategi för nyttjande, utveckling och eventuellt 

avveckling i vårt lokalbestånd. 
 

-Att lokalförsörjningsrådets roll tydliggörs, samt politikens roll gällande långsiktig 

planering och lokalutveckling i kommunen. 

  

Socialdemokraterna i Orsa 
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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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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-10-20
Dokument nr: OK KS 2021/00462-1, 028

1(1)

Verksamhetsområde service och utveckling

Helene Grapenson

Kommunstyrelsen

Riktlinje för uppvaktningar och gåvor för medarbetare
        
Sammanfattning av ärendet
Syftet med denna riktlinje är att skapa ett enhetligt hanterande av uppvaktningar och 
gåvor för anställda inom Orsa kommun. En riktlinje för uppvaktningar och gåvor 
säkerställer att kommunen följer de regelverk som finns och att kommunen agerar 
etiskt försvarbart.

Riktlinjen innehåller beskrivning av uppvaktningar vid 50-års födelsedag, julklapp, 25-
årig anställning, pension och avslutning av anställning. Riktlinjen tar också upp 
hantering vid dödsfall och utnämning av årets medarbetare. 

Förmånen att vara ledig med lön på 50-årsdagen upphör. En gemensam middag införs 
för medarbetare som uppvaktas för lång och trogen tjänst, 25 år och medarbetare som 
pensioneras.

Årets medarbetare är en nyhet. Syftet med utnämningen är att uppmärksamma ett 
riktigt gott utfört arbete utifrån kriterier som engagemang, ansvarstagande, 
arbetsinsats och samarbetsförmåga.

Beslutsunderlag
Riktlinje för uppvaktningar och gåvor för medarbetare
Policy för uppvaktningar av medarbetare i Orsa kommun 2015-02-23

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår:
Kommunstyrelsen godkänner Riktlinje för uppvaktningar och gåvor för medarbetare. 

Kommunfullmäktige föreslås att upphäva tidigare Policy för uppvaktningar av 
medarbetare i Orsa kommun, antagen 2015-02-23.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Personalenheten

Helene Grapenson
Personalchef
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Orsa kommuns styrdokument
Nivå Riktningsdokument Ramdokument

Översiktlig Strategi
avgörande vägval för att nå målen
för Orsa kommun

Policy
Orsa kommuns hållning

Allmän Program
verksamheter och metoder i riktning
mot målen

Riktlinjer
rekommenderade sätt att agera

Detaljerad Handlingsplan
aktiviteter, tidsram och ansvar

Regler
absoluta gränser och ska-krav

Ur kommunens Riktlinje för Styrdokument, vad är en riktlinje

Riktlinjen ger ett konkret stöd för ett visst handlande och anger till exempel rekommendationer för hur en policy
ska uppnås. Riktlinjen utformas för en viss verksamhet och kan betraktas som en allmänt hållen handbok.
Riktlinjen lämnar ett visst utrymme för handläggaren att själv utforma detaljerna i åtgärderna.

Riktlinjen ska ge konkret stöd för hur den befintliga verksamheten ska genomföras. Riktlinjen kan lägga ett golv
för vilken nivå som verksamheten ska uppnå, ofta också ett tak för vilken service som bör erbjudas. Riktlinjen kan
också vara inriktade på metod och rekommendera vissa tillvägagångssätt.
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Syftet med riktlinjen
Syftet med denna riktlinje är att få en enhetlig tillämpning i hela organisationen inklusive bolag.
Detta dels för att kommunen är en arbetsgivare och för att olikheter lätt uppfattas som orättvisor,
dels för att lagstiftningen har regler som gör att olika tillämpningar kan leda till förmånsbeskattning.

Årets medarbetare
Varje år utses Årets medarbetare i Orsa kommun. Till Årets medarbetare kan vem som helst
nominera en medarbetare eller en arbetsgrupp utifrån engagemang, ansvarstagande, arbetsinsats
eller samarbetsförmåga.

Att uppmärksamma goda insatser ger stolta och engagerade medarbetare. Vinsten varierar från
kompetensutveckling till bonus på lön. Det är kommunens ledningsgrupp som utser Årets
medarbetare och som beslutar om priset.

Prisutdelningen sker i samband med årets sista sammanträde för kommunfullmäktige.

Födelsedag, 50 år
Arbetsgivaren uppvaktar tillsvidareanställd personal som fyller 50 år. Formerna för uppvaktningen
bestäms av närmaste chef i samråd med den som fyller år.

Den medarbetare som fyller år får ett presentkort till ett värde av 1000 kr inklusive moms som gäller
på företag som finns i Orsa kommun. Uppvaktning sker med blommor/tårta till ett maxvärde av 500
kr inklusive moms.

Jullunch/julgåva
Eventuell jullunch, julgåva eller liknande för personalen bestäms av kommunens/bolagets
ledningsgrupp.

Anställd i 25 år, lång och trogen tjänst,
Orsa kommun vill visa sin uppskattning genom att överlämna en minnesgåva till medarbetare som
under året uppnått en sammanlagd anställningstid av minst 25 år samt en tjänstgöringsgrad av
minst 40 %.

Värdet av gåvan får vara högst 6000 kr inklusive moms.

Medarbetaren lämnar önskemål om gåvan till sin närmaste chef. Det är viktigt för Orsa kommun att
gåvan följer etiska regler, vår värdegrund och våra övriga policydokument. Presentkort och
kontanter är ej tillåtna enligt Skatteverkets regler.

Vid oklarhet om gåvans lämplighet, kontakta Personalenheten.

Gåvan överlämnas vid årets sista sammanträde för kommunfullmäktige. För medarbetare anställda i
de kommunala bolagen överlämnas gåvan av VD vid särskilt tillfälle.
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Pension
Medarbetare med sammanhängande anställningstid om minst 15 år uppvaktas med en gåva till ett
värde av högst 6000 kr inklusive moms. Medarbetare med anställningstid mellan 6 - 15 år uppvaktas
med en gåva till ett värde av högst 3000 kr inklusive moms.

Medarbetaren lämnar önskemål om gåvan till sin närmaste chef. Det är viktigt för Orsa kommun att
gåvan följer etiska regler, vår värdegrund och våra övriga policydokument. Presentkort och
kontanter är ej tillåtna enligt Skatteverkets regler.

Vid oklarhet om gåvans lämplighet, kontakta Personalenheten.

Gåvan överlämnas i samband med avslutning av anställning.

Kommungemensam middag
Uppvaktning av medarbetare med 25 tjänsteår och avtackning av medarbetare som avgår med
pension sker i samband med årets sista sammanträde för kommunfullmäktige. Samtliga deltagare
uppmärksammas med blommor.

Därefter bjuds medarbetarna tillsammans med närmaste chef, verksamhetschef och kommunchef
på gemensam middag.

Slutar anställning (ej pension)
Formerna för avtackning av medarbetare, bestäms av respektive chef i samråd med medarbetaren.
Medarbetare med anställningstid längre än sex år uppvaktas med blommor/tårta till ett värde av
1500 kr inklusive moms. Medarbetare med anställningstid som understiger sex år uppvaktas med
blommor/tårta till ett värde av 500 kr inklusive moms.

Dödsfall
Om medarbetare avlider kondolerar kommunen vid begravningen med blommor eller gåva till
minnesfond. Ansvarig verksamhetschef avgör arbetsgivarens representation vid begravningen.

När det gäller medarbetares sammanboende partner eller barns bortgång sker kondoleans med
blomma till medarbetaren.
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Policy för uppvaktningar av medarbetare i Orsa kommun 

Denna policy gäller för uppvaktningar av medarbetare i Orsa kommun samt dess bolag 

inklusive de bolag som Orsa kommun är värdkommun för. 

Antagna av kommunfullmäktige 2015-02-23.  

 

Syfte 

Syftet med denna policy är att få en enhetlig tillämpning i hela organisationen. Detta dels för att 

kommunen är en arbetsgivare och för att olikheter lätt uppfattas som orättvisor, dels för att 

lagstiftningen har regler som gör att olika tillämpningar kan leda till förmånsbeskattning.  

 

Gåvor 

Allmänt gäller att julgåva, jubileumsgåva och minnesgåva från arbetsgivaren under vissa 

förutsättningar är skattefria. Skattefriheten gäller alla slag av gåvor med undantag för pengar 

och andra kontanta medel som presentkort som kan omvandlas till pengar.  

 

Skatteverket definierar jubileumsgåva som en gåva till en anställd när företaget firar 20-, 25-, 

50-, 75- eller 100-årsjubileum. Värdet får inte överstiga 1 350 kr inklusive moms. 

 

Definitionen av minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i 

samband med att den anställde uppnår viss ålder (till exempel den anställdes 50-årsdag), längre 

tids anställning (25 år eller mer) eller när en anställning upphör.  

 

Med varaktigt anställda i samband med minnesgåvor anses anställda med en sammanlagd 

anställningstid om minst sex år.  

 

Födelsedagar 

Arbetsgivaren uppvaktar tillsvidareanställd personal som fyller 50 år. Formerna för 

uppvaktningen bestäms av närmaste chef i samråd med den som fyller år.  

 

Den medarbetare vars 50 årsdag infaller på en arbetsdag får tjänstledigt med lön just den dagen.  

 

Den medarbetare som fyller år får ett presentkort till ett värde av 1000 kr inklusive moms som 

gäller på företag som finns i Orsa kommun.  Dessutom uppvaktas 50-åringen med blommor till 

ett maxvärde av 300 kr inklusive moms. 

 

 

Jullunch/julgåva 

Eventuell jullunch, julgåva eller liknande för personalen bestäms av kommunens/bolagets 

ledningsgrupp.  
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Anställd i 25 år, lång och trogen tjänst, minnesgåva 

Som ett tecken på kommunens uppskattning överlämnas en minnesgåva till medarbetare som under 

året uppnått en sammanlagd anställningstid av minst 25 år samt en tjänstgöringsgrad av minst 40 %.  

Värdet av gåvan får vara högst 6000 kr inklusive moms. 

Kategorier av gåvor: Guldarmbandsur, guld-silversmedsföremål, konst eller konsthantverk.  

Överlämnandet av gåvan för medarbetare anställd i kommunen sker vid årets sista 

kommunfullmäktigesammanträde.  För medarbetare anställda i de kommunala bolagen överlämnas 

gåvan av VD vid bestämt tillfälle.  

”25-åringar” avtackas också vid en gemensam middag där även närmaste chef, förvaltningschef samt 

kommunchef deltar.  

Pension 

Respektive förvaltning avtackar de nyblivna pensionärerna vid lämpligt tillfälle. Anställda med 

sammanhängande anställningstid om minst 15 år uppvaktas med en gåva till ett värde av högst 6000 kr 

inklusive moms. Anställda med anställningstid mellan 6-15 år uppvaktas med en gåva till ett värde av 

högst 3000 kr inklusive moms. Förutom gåva uppvaktar förvaltningschef den anställde med en 

middag. Detta gäller även anställda med kortare anställningstid än 6 år. 

 

Slutar anställning 

Formerna för avtackning av personal som slutar sin anställning bestäms av respektive chef. Värdet av 

eventuella blommor och gåva bestäms i varje enskilt fall med hänsyn tagen till bl a anställningstid men 

ska tillsammans inte överstiga 3 % av gällande basbelopp (1335 kr 2015). Medarbetare med 

anställningstid som understiger sex år uppvaktas endast med blommor till ett värde av max 500 kr 

inklusive moms. 

 

Dödsfall 

Om anställd avlider kondolerar kommunen vid begravningen med en krans. Representant/er från 

arbetsgivaren bör närvara vid begravningen. Ansvarig är respektive förvaltningschef. 

 

När det gäller medarbetares maka/makes eller barns bortgång avgör respektive förvaltningschef om 

kommunen skall kondolera eller inte. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 136 OK KS 2021/00462–1

Riktlinjer för uppvaktningar och gåvor för anställda
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Riktlinje för uppvaktningar och gåvor för medarbetare. 

Kommunfullmäktige föreslås att upphäva tidigare Policy för uppvaktningar av 
medarbetare i Orsa kommun, antagen 2015-02-23.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med riktlinjen är att skapa ett enhetligt hanterande av uppvaktningar och gåvor 
för anställda inom Orsa kommun. En riktlinje för uppvaktningar och gåvor säkerställer 
att kommunen följer de regelverk som finns och agerar etiskt försvarbart.

Riktlinjen innehåller en beskrivning av uppvaktningar vid 50-årsdagen, julklapp, 25-
årig anställning, pension och avslut av anställning. Riktlinjen tar också upp hantering 
vid dödsfall och utnämning av årets medarbetare. 

Förmånen att vara ledig med lön på 50-årsdagen upphör. En gemensam middag införs 
för medarbetare som uppvaktas för lång och trogen tjänst och medarbetare som 
pensioneras.

Årets medarbetare är en nyhet. Syftet med utnämningen är att uppmärksamma ett 
riktigt gott utfört arbete utifrån kriterier som engagemang, ansvarstagande, 
arbetsinsats och samarbetsförmåga.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande personalenheten 2021-10-20
Riktlinje för uppvaktningar och gåvor för medarbetare
Policy för uppvaktningar av medarbetare i Orsa kommun 2015-02-23

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår:
Kommunstyrelsen godkänner Riktlinje för uppvaktningar och gåvor för medarbetare. 

Kommunfullmäktige föreslås att upphäva tidigare Policy för uppvaktningar av 
medarbetare i Orsa kommun, antagen 2015-02-23.

Sändlista
Kommunfullmäktige
Personalenheten
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 98 OK KS 2021/00462-1

Riktlinjer för uppvaktningar och gåvor för anställda
Beslut
Utskottet för strategi föreslår:
Kommunstyrelsen godkänner Riktlinje för uppvaktningar och gåvor för medarbetare. 

Kommunfullmäktige föreslås att upphäva tidigare Policy för uppvaktningar av 
medarbetare i Orsa kommun, antagen 2015-02-23.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med riktlinjen är att skapa ett enhetligt hanterande av uppvaktningar och gåvor 
för anställda inom Orsa kommun. En riktlinje för uppvaktningar och gåvor säkerställer 
att kommunen följer de regelverk som finns och agerar etiskt försvarbart.

Riktlinjen innehåller en beskrivning av uppvaktningar vid 50-årsdagen, julklapp, 25-
årig anställning, pension och avslut av anställning. Riktlinjen tar också upp hantering 
vid dödsfall och utnämning av årets medarbetare. 

Förmånen att vara ledig med lön på 50-årsdagen upphör. En gemensam middag införs 
för medarbetare som uppvaktas för lång och trogen tjänst och medarbetare som 
pensioneras.

Årets medarbetare är en nyhet. Syftet med utnämningen är att uppmärksamma ett 
riktigt gott utfört arbete utifrån kriterier som engagemang, ansvarstagande, 
arbetsinsats och samarbetsförmåga.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande personalenheten 2021-10-20
Riktlinje för uppvaktningar och gåvor för medarbetare
Policy för uppvaktningar av medarbetare i Orsa kommun 2015-02-23

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår:
Kommunstyrelsen godkänner Riktlinje för uppvaktningar och gåvor för medarbetare. 

Kommunfullmäktige föreslås att upphäva tidigare Policy för uppvaktningar av 
medarbetare i Orsa kommun, antagen 2015-02-23.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-11-18
Dokument nr: OK KS 2021/00506-1, 100

1(1)

Verksamhetsområde service och utveckling

Linda Björck-Jansson

Kommunstyrelsen

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter-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 § 12 förtäring av alkohol i de lokala ordnings-
föreskrifterna. Detta grundar sig i att området är en naturlig mötesplats under 
kvällar och helger samt under olika typer av arrangemang som tex. crusing. Vidare 
planerar kommunen att förlägga en mötesplats för motorburen ungdom inom det 
utökade området.

De beslutade lokala ordningsföreskrifterna lyder:

Förtäring av alkohol § 12 Spritdrycker, vin samt öl/cider och starköl/starkcider 
samt andra alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt överstigande 2,25 
volymprocent får inte, annat än i samband med tillåten utskänkning därav, 
förtäras inom område som har avgränsats på bilagd karta.

Detta innebär att de lokala ordningsföreskrifterna i sig inte ändras utan att 
området utökats enligt bilagd karta.

Det utökade området utgör en del av de lokala ordningsföreskrifterna från och med 
21 februari 2022.

Beslutsunderlag
Allmänna lokala ordningsföreskrifter samt reviderad bilagd karta.

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
Länsstyrelsen Dalarna
Polisen

Marie Ehlin
Kommunchef
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ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ORSA 

KOMMUN  
Orsa kommun föreskriver följande med stöd av § 1 i Förordningen (1993:1632) med 

bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 

Ordningslagen (1993:1617). 

 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
§1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats 

finns i 3 kap. Ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter 

innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Orsa 

kommun skall upprätthållas. 

 

§ 2 Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser i kommunen som är offentlig plats 

enligt 1 kap, § 2 , första stycket punkt 1-4 Ordningslagen om inte annat anges. 

För område som kommunen upplåtit till torghandel gäller också kommunens 

föreskrifter om torghandel. 

 

§ 3 Vid tillämpning av 3 kap. Ordningslagen och dessa föreskrifter skall med stöd 

av 1 kap. 2 andra stycket Ordningslagen följande områden jämställas med 

offentlig plats: Järnvägskajen och Gröna torget. 

 

§ 4 Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt §7, §10 första stycket, § 

11 och § 15 bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

Lastning av varor 
§ 5 Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig 

för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för 

tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 

brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att 

räddningstjänstens arbete hindras. 

Schaktning, grävning m.m. 

§ 6  Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 

fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att 

det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 

 

Störande buller 
§ 7 Arbete som orsakar störande buller för personer på offentlig plats, t ex 

stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens 

tillstånd. 

Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym 

att det uppenbart stör den allmänna ordningen på offentlig plats eller i 

bostadsområden får inte ske någonstans i kommunen utan polismyndighetens 

tillstånd. 
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Containrar  
§ 8 Ägare eller nyttjanderättshavare till en container, som skall ställas upp på en 

offentlig plats är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 

nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. 

Markiser, flaggor och skyltar 
§ 9 Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en 

gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 
4,50 meter. 

Affischering  
§ 10 Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av 

polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande 
som vetter mot offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra 
liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs 
tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden 
som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 

Högtalarutsändning 

§ 11 Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till person 

på offentlig plats, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 

polismyndigheten. 

 

Förtäring av alkohol 
§ 12 Spritdrycker, vin samt öl/cider och starköl/ starkcider samt andra alkoholhaltiga 

drycker med en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent får inte, annat än i 
samband med tillåten utskänkning därav, förtäras inom område som har 
avgränsats på bilagd karta. 

Hundar 

§ 13 Hundens ägare, den som har tagit emot hund för underhåll eller nyttjande eller 
den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i § 
14. Det som sägs i denna paragraf gäller inte för ledarhund för synskadad, 
service- och signalhund för funktionshindrad eller för polishund i tjänst. 

 

§ 14 Hundar skall hållas kopplade inom samma område som avgränsats i § 12 samt 

på lekplatser, badplatser och under tiden 15 april till 15 oktober i park eller 

plantering. 

 

Sprängning, skjutning med eldvapen mm  
§ 15 Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen 

inom Orsa tätort. 
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Fyrverkerier  
§ 16 All användning av pyrotekniska produkter inom Orsa kommun kräver alltid 

polisens tillstånd utom på nyårsafton klockan 21.00 till 01.00 påföljande dag 

samt på påskafton och valborgsmässoafton från klockan 19.00 till 23.00.  

All användning av pyrotekniska produkter ska inom hela kommunen och även 

under ovanstående tider, ske med mycket stor aktsamhet gentemot djurhållning 

som kan utsättas för allvarliga skador och vid brandfara.  

 

Camping 
§ 17 Upphävd genom beslut av Länsstyrelsen 1996-02-20. 

 

§ 18 För användande av offentlig plats som står under kommunal förvaltning och 
områden, som kommunen jämställt med sådan plats, har kommunen rätt att ta ut 
en avgift enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. 

Skidåkning mm 
§ 19 När marken är snötäckt får allmänheten uppehålla sig i pistade nedfarter och 

liftgator endast under öppethållandetider som gäller för allmän åkning. Under 
tid när liftarna är stängda är alla alpina nedfarter en arbetsplats. Det innebär att 
det är förbjudet att vistas i dessa under icke öppettid. 

Det är inte tillåtet att åka pulka, kälke eller dylikt i pistade nedfarter och 

liftgator. Allmänheten skall ta hänsyn till att pistade nedfarter och liftgator även 

är en arbetsplats. Allmänheten får inte vistas inom område som är avspärrat på 

grund av lavinfara. 

 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
§ 20 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § 

första stycket, 11-12 §§, 14-17 §§ eller 19 §, kan dömas till penningböter enligt 

Ordningslagens 3 kap, 22 st. I Ordningslagen finns också bestämmelser om 

förelägganden och förverkande. 

 

 

Ann-Therese Albertsson 

Kommunchef 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 138 OK KS 2021/00506–1

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter - 
förtäring av alkohol
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringar som gjorts i karta kopplad till allmänna 
lokala ordningsföreskrifter, § 12 förtäring av alkohol, inklusive området kring Röda Kvarn 
och kvarteret Bilen.

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 § 12 förtäring av alkohol i de lokala ordnings-föreskrifterna. 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.

De beslutade lokala ordningsföreskrifterna lyder:

Förtäring av alkohol § 12 Spritdrycker, vin samt öl/cider och starköl/starkcider samt 
andra alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent får 
inte, annat än i samband med tillåten utskänkning därav, förtäras inom område som har 
avgränsats på bilagd karta.

Detta innebär att de lokala ordningsföreskrifterna i sig inte ändras utan att området utökats 
enligt bilagd karta.

Det utökade området utgör en del av de lokala ordningsföreskrifterna från och med 21 
februari 2022.

Beslutsunderlag
Allmänna lokala ordningsföreskrifter samt reviderad karta.

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

Yrkande
Nina Wiik (C) yrkar bifall till utskottets förslag med tillägget att området kring Röda Kvarn 
och kvarteret Bilen också omfattas av förbud mot förtäring av alkohol.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på utskottets förslag och Nina Wiiks yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det sistnämnda.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Marie Ehlin Kommunstyrelsen

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
Strategi för digitalisering
Protokollsutdrag gemensamma servicenämnden IS/IT (MK GIS/IT 2021/00033-1)

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

Sändlista
Kommunstyrelsen i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner
Orsa Vatten och Avfall AB
NODAVA AB
Orsabostäder AB
Orsa Lokaler AB

Marie Ehlin
Kommunchef
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Orsa kommuns styrdokument
Nivå Riktningsdokument Ramdokument

Översiktlig Strategi
avgörande vägval för att nå målen
för Orsa kommun

Policy
Orsa kommuns hållning

Allmän Program
verksamheter och metoder i riktning
mot målen

Riktlinjer
rekommenderade sätt att agera

Detaljerad Handlingsplan
aktiviteter, tidsram och ansvar

Regler
absoluta gränser och ska-krav

Ur kommunens Riktlinje för Styrdokument, vad är en strategi
Strategin är det mest översiktliga och överordnade men samtidigt mest abstrakta av riktningsdokumenten. Strategin
pekar ut handlingsinriktningar och långsiktiga mål, men går inte in på hur man praktiskt ska agera. Det återstår att
tolka och bryta ner detta dokument i mera detaljerade skrivningar eller handlingar. Strategier behöver organisationen
endast ha några få av eftersom de naturligt handlar om de stora sammanhangen.

Strategin anger vilka inriktningar som är viktigast för verksamheten. Den måste peka ut de områden som är av
avgörande betydelse för att nå till målet. Strategin bidrar till att bygga upp den profil som verksamheten vill ha. Det
innebär samtidigt att något annat väljs bort. För att vara ett fungerande dokument måste strategin ge ledning i detta
val, peka ut en riktning och ange prioriteringar.
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1. Inledning och syfte
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har en gemensam styrning, gemensam organisation för IT och
digitalisering och har därför en gemensam digitaliseringsstrategi.

Det är en kritisk faktor att hålla ihop digitaliseringsarbetet för att utnyttja resurser på bästa sätt. En utmaning
och en kritisk faktor med digitalisering är att det kräver tvärsektoriellt samarbete över förvaltningar,
kommuner, regioner och nationellt.

Digitaliseringen är en av de enskilt största förändringsfaktorerna i modern tid och påverkar alla delar av
samhället. Digitaliseringen är ett verktyg för att nå flera av målen i Agenda 2030.

Digitalisering handlar mer om innovation än om effektivisering, där en balans mellan innovation och
effektivisering måste finnas. För att lyckas långsiktigt med framtidens välfärd med hjälp av digitalisering måste
vi våga utmana oss själva och befintliga strukturer och styrningar.

Digitaliseringsstrategin är utformad med utgångspunkt från det nationella mål som regeringen beslutat för
digitaliseringen av den offentliga förvaltningen:

”En enklare vardag för medborgare, en öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet samt högre kvalitet och
effektivitet i verksamheten”.

2. Övergripande inriktning digitalisering
För oss i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner ska digitalisering utgå ifrån rutiner, processer och arbetssätt
hos verksamheterna. Digitalisering innebär att våra arbetssätt måste förändras för att uppnå de positiva
effekter som digitalisering medför.

Digitalisering i sig har inget egenvärde. Digitalisering ska användas som ett medel för att uppnå kommunernas
övergripande mål och visioner, verksamheternas mål och bidra till ett hållbart samhälle för de som bor och
verkar i kommunen.

”Digitalisering ska ses som ett medel för att uppnå kommunernas övergripande mål och visioner, verksamhetens mål och ett
verktyg för att bidra till ett hållbart samhälle”

Digitalisering kräver ekonomiska investeringar, politisk vilja, tydlighet och dialog, kompetens och ambition,
tilltro och uthållighet.

Utöver detta kräver digitalisering modiga ledare som tar modiga beslut där nyttan vägs mot riskerna.

”När beslut tas kring digitalisering är vi modiga och väger nyttan mot riskerna”.

3. Fokuserade inriktningar digitalisering

3.1 Samverkan och digitalisering
I Mora, Orsa och Älvdalens kommuner finns det mycket samverkan, bland annat gemensam styrning för att
vidmakthålla, vidareutveckla, nyutveckla och avveckla IT-stöd1 och en gemensam IT-enhet. Genom att
samverka i digitaliseringen så utnyttjas de gemensamma resurserna på bästa sätt. Kommunerna är även del i
en större samverkan där IT-stöd ingår både i lokala, regionala och nationella digitala ekosystem2 där
information kan utbytas digitalt, säkert och automatiskt med myndigheter och aktörer.

1 Verksamhetssystem
2Uttryck som används för att täcka in alla system som ska kunna kopplas ihop och utbyta information med varandra.
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”Vi ska samverka och utnyttja våra gemensamma resurser.
Vi samverkar och ingår i både lokala, regionala och nationella digitala ekosystem.
Vi ska ha en IT-miljö och IT-stöd som stödjer och möjliggör digitalisering”

3.2 Medborgare och digitalisering
Det är de som bor och verkar i kommunerna som står i fokus och som vi finns till för. Därför är det naturligt
att fokusera först och främst på digitala tjänster som ska underlätta för medborgarna. Digitalisering som ger
service till medborgarna ska vara enkel, effektiv och ändamålsenlig. De digitala tjänsterna ska medverka till att
alla medborgare ska få en chans att vara delaktiga i det digitala samhället.

”Digitaliseringen ska underlätta och skapa delaktighet för de som bor och verkar i våra kommuner.”

3.3 Verksamhet, medarbetare och digitalisering
Våra medarbetare ska oavsett tid och plats ha tillgång till rätt digitalt verktyg med rätt information. De digitala
verktygen ska vara effektiva och enkla att använda utifrån medarbetarens behov. Tidsödande, tunga och
tråkiga manuella arbetsmoment ska ersättas av digitala verktyg som gör att medarbetaren kan använda sin
kompetens på bästa sätt så att det blir både effektivare och högre kvalitet i arbetet.

”Rätt digitalt stöd till medarbetarna ska skapa högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.”

3.4 IT och digitalisering
IT är en möjliggörare för digitaliseringens olika tekniker. En stabil, säker och skalbar IT-miljö3 är en
förutsättning för att lyckas med digitalisering.

”IT och IT-miljön är en möjliggörare för digitaliseringens olika tekniker.”

3.5 Informationssäkerhet och digitalisering
I takt med ökad digitalisering och införande av ny teknik ökar behov och krav på
informationshanteringen. För att kunna vidta rätt åtgärder i fråga om skydd och långsiktigt
bevarande av information, följer kommunerna en gemensam modell för systematiskt
informationssäkerhetsarbete där informationssäkerhetsklassningar ingår.

”Medborgare och andra intressenter ska ha ett fortsatt stort förtroende för att uppgifter hanteras korrekt och säkert.
Individen ska känna sig trygg med att integritet och säkerhet är grundläggande i vårt digitaliseringsarbete.”

3 Datorer, telefoner, operativsystem, servrar, nätverk, databaser
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 26 MK GIS/IT 2021/00033-1

Strategi för digitalisering

Beslut
Gemensamma servicenämnden föreslår respektive kommun att anta 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 MK GIS/IT 2021/00034.

Beslutsunderlag
Strategi för digitalisering

Förslag till beslut
Gemensamma servicenämnden föreslår respektive kommun att anta Strategi för
digitalisering.

Sändlista
Kommunstyrelsen i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Nodava, Orsabostäder, Orsa Lokaler, Norra Dalarnas Fastigheter, Norra Dalarnas
Lokaler, Morastrand
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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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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde
Tid: 2022-02-14 kl. 18:00
Plats: Tingssalen

Öppnande, närvaro, justering

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och 
frågor

1. Mottagande av frågor, interpellationer motioner och medborgarförslag
2. Medborgarförslag om gratis mensskydd till elever som går på kommunens 

grundskolor
3. Medborgarförslag om hinderbana i Lillåskogen
4. Medborgarförslag om renovering av hockeyrink på Kyrkbyns skolgård
5. Medborgarförslag om att göra en avlång kulle på Kyrkbyns skolgård
6. Medborgarförslag om att plantera tre stora träd vid Kyrkbyns skolgård
7. Medborgarförslag om grillplats med bänkar i Lillåskogen
8. Interpellation angående kostnaderna för SÄBO-projektet/Slipstenen

Besvarande av interpellationer och frågor
1. Mottagande och besvarande av frågor och interpellationer

Informationsärenden
1. Lyrans förening
2. Grönklittsgruppen
3. United camp
4. Information från revisorerna
5. Information från kommunstyrelsens ordförande

Beslutsärenden
1. Fyllnadsval till styrelsen i Orsabostäder AB, Orsa Lokaler AB

Förslag till beslut
 

2. Svar på motion om lokalförsörjningsstrategi -kompletteras med 
protokollsutdrag från KS!
Förslag till 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.

3. Riktlinjer för uppvaktningar och gåvor för anställda- kompletteras 
med protokollsutdrag från KS!
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner Riktlinje för uppvaktningar och gåvor för 
medarbetare. 
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Kommunfullmäktige föreslås att upphäva tidigare Policy för uppvaktningar av 
medarbetare i Orsa kommun, antagen 2015-02-23.

4. Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter- förtäring av 
alkohol - kompletteras med protokollsutdrag från KS!
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringar som gjorts i karta kopplad till 
allmänna lokala ordningsföreskrifter, § 12 förtäring av alkohol, inklusive området 
kring Röda Kvarn och kvarteret Bilen.

5. Strategi för digitalisering - kompletteras med protokollsutdrag från KS!
Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar Strategi för digitalisering.

Delgivningar
1. Granskning av delårsrapport 2021-08-31 - Qrev AB

____________________________________________________________ 
Övrig information 
Skriftliga yrkanden Längre yrkanden får gärna mejlas till ordföranden eller 
sekreteraren. 

Anne-Marie Fröjdh Marie Ehlin
Ordförande kommunchef
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