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Kommunstyrelsens utskott för strategi 

Plats och tid: Kommunsalen/på distans, 2021-06-01 kl. 13:00 – 16:50 
Ajournering 14.00-14.10 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande 
Susann Lindblad (C), vice ordförande 
Magnus Bjurman (S), 2:e vice ordförande 
Håkan Yngström (C) 
Olof Herko (S) 
 

Övriga deltagare: Joep Meens (MP), Bengt-Åke Svahn (KD), Gunilla Frelin 
(M), ej tjänstgörande ersättare 
Johan Hult ekonomichef, Sara Laggar ekonom § 59 
Helene Grapenson personalchef §§ 61.1 - 61.2 
Cecilia Bogg, chef gemensamt stöd § 61.3 
Henrik Göthberg, chef service och utveckling § 60,  
§§ 61.4-61.6 
Styrgrupp vindbruk: Anders Borg (C) ordf 
byggnadsnämnden, Annelie Eriksson (S), ledamot 
miljönämnden, §§ 61.5-61.6 
Jakob Ebner, Veronica Dribner, Eva Stigeberg och Mikael 
Selander från Länsstyrelsen, § 61.5 
Camilla Björck miljöchef §§ 61.5-61.6 
Tommy Ek chef stadsbyggnad, Daniel Falk planchef § 60, 
§§ 61.5-61.6,  
Emma Jidemyr kommunikationschef 
Marie Ehlin, kommunchef 
Camilla Staberg, sekreterare 
 

Utses att justera: Susann Lindblad (C) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Camilla Staberg, sekreterare 

 

 

Paragraf 59 - 63 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 

 

 

 ______________________________________ 

Susann Lindblad, justerare 

 

 

____________________________________________________________ 
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ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för strategi 

Sammanträdesdatum: 2021-06-01 

Överklagningstid: 2021-06-10 - 2021-07-01 

Anslaget sätts upp: 2021-06-10 Anslaget tas ner: 2021-07-02 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 59 OK KS 2021/00133-2 

 

Ekonomiska ramar 2022 

Beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att tillsammans med cheferna för 
respektive verksamhetsområde ta fram ett förslag till budget 2022 inom följande 
ekonomiska ramar:  

 
Kommunfullmäktige   2 733 tkr  
Kommunstyrelsen   430 859 tkr  
Miljönämnden   2 076 tkr  
Byggnadsnämnden   4 942 tkr  
Lönekompensation 2022  4 400 tkr  
Summa   445 010 tkr  
 
Preliminär fördelning av ramarna inom kommunstyrelsen:  
Styrelse, kommunchef, stab  30 473 tkr  
Service och utveckling  20 808 tkr  
Samhälle   46 276 tkr  
Lärande   169 460 tkr  
Omsorg   163 842 tkr  
Summa   430 859 tkr 

 

Avstår från att delta i beslutet 
Magnus Bjurman (S) och Olof Herko (S) avstår från att delta i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledningsgruppen har lämnat förlag till ramar 2022 som också har redovisats på 
budgetberedningen 7 maj 2021. 
 
Bedömningen är att samtliga nämnder och utskott erhållit tillskott inför 2022 som 
innebär att föreslagna ramar kommer att räcka för att klara en budget i balans år 2022. 
Totalt sett innebär ramförslaget att ramarna utökas med 2,0 % inför 2022. Efter ny 
skatteprognos från SKR innebär förslaget ett budgeterat resultat om 2,7 % av 
skatteintäkterna år 2022. Nästa skatteprognos kommer i augusti. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande ekonomienheten 2021-05-07 
Förslag till ekonomiska ramar 2021-04-27 
Resultat- och balansräkning med finansieringsanalys 
PM om ekonomirapporten maj 2021 
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Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att tillsammans med cheferna för 
respektive verksamhetsområde ta fram ett förslag till budget 2022 inom följande 
ekonomiska ramar:  

 
Kommunfullmäktige   2 733 tkr  
Kommunstyrelsen   430 859 tkr  
Miljönämnden   2 076 tkr  
Byggnadsnämnden   4 942 tkr  
Lönekompensation 2022  4 400 tkr  
Summa   445 010 tkr  

 
Preliminär fördelning av ramarna inom kommunstyrelsen:  
Styrelse, kommunchef, stab  30 473 tkr  
Service och utveckling  20 808 tkr  
Samhälle   46 276 tkr  
Lärande   169 460 tkr  
Omsorg   163 842 tkr  
Summa   430 859 tkr 

 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 60 OK KS 2020/00209-13 

 

Styrgrupp: Vindbruksplan 

Beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen uppdrar till stadsbyggnadsförvaltningen att ta ett större grepp om 
vindbruksplanearbetet och se över hela det geografiska området i Orsa kommun som 
kan vara lämpligt för vindbruk. Stadsbyggnadsförvaltningen ska återrapportera 
tidplanen för arbetet som samordnas med det regionala planeringsarbetet för 
vindbruk.   
 
Kommunstyrelsen uppdrar till Service och utveckling att planera och genomföra 
utbildnings- och medborgardialoginsatser med anledning av ansökan om 
vindbruksetablering. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog den 6 april 2020 till stadsbyggnadsförvaltningen att 
påbörja arbetet med att ta fram en vindbruksplan för Orsa kommun. Styrgruppen 
består av utskottet för strategi utökat med ordföranden från byggnadsnämnden och 
miljönämnden samt en av ledamöter från oppositionen i miljönämnden. 
 
På senaste mötet med styrgruppen den 20 april 2021 diskuterades ett förslag till 
reviderad vindbruksplan och ärendet återremitterades. Det finns ett behov av att ta ett 
större grepp kring vindbruksfrågan än att bara revidera planen. Ett omtag bör göras så 
att hela planen, det geografiska området för möjlig vindkraft, ses över. Detta arbete bör 
även samordnas med det regionala planeringsarbetet för vindbruk.  
 
För att även frågan om Dalavinds tänkta etablering av vindbruk ska kunna hanteras 
behöver Orsa kommun genomföra utbildningsinsatser och påbörja ett 
medborgardialogarbete.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande stadsbyggnadsförvaltningen 2021-05-21 

Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-04-20 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen uppdrar till stadsbyggnadsförvaltningen att ta ett större grepp om 
vindbruksplanearbetet och se över hela det geografiska området i Orsa kommun som 
kan vara lämpligt för vindbruk. Stadsbyggnadsförvaltningen ska återrapportera 
tidplanen för arbetet som samordnas med det regionala planeringsarbetet för 
vindbruk.   
 
Kommunstyrelsen uppdrar till Service och utveckling att planera och genomföra 
utbildnings- och medborgardialoginsatser med anledning av ansökan om 
vindbruksetablering. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 61  

 

Informationsärenden 

1. Information om 

kompetensförsörjningsstrategin 

(Helene Grapenson) 

Uppföljning av arbetet med 

kompetensförsörjningsstrategin som är ett 

samarbete mellan Mora, Orsa och 

Älvdalens kommuner. Målet med strategin 

är att nämnda kommuner ska ha balans 

mellan verksamhetens behov och tillgång 

på kompetens på såväl kort som lång sikt. 

Strategin innehåller avsnitt om karriär och 

utvecklingsmöjligheter, arbetsmiljö, 

lönebildning och Sveriges viktigaste jobb. 

Det första avsnittet handlar bland annat 

om att ge medarbetare kompetens-

utveckling och nya utmaningar. Under 

arbetsmiljö ingår till exempel 

omvärldsbevakning och att utveckla 

hälsofrämjande arbetsplatser. När det 

gäller lönebildning så handlar det om att 

öka kunskapen om lönebildning men även 

att arbeta långsiktigt och strategisk med 

lönestrukturen. Det sista avsnittet om 

Sveriges viktigaste jobb i en attraktiv 

region fokuserar bland annat på att 

kompetensförsörjningen ska vara en 

integrerad del av marknadsföringen av 

regionen och att satsa medvetet och 

strategiskt för att ta vara på befintliga 

kompetenser på arbetsmarknaden. 

OK KS 2021/00027-30 

2. Årlig uppföljning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet 

(Marie Ehlin, Helene Grapenson) 

Enligt föreskrifterna om systematiskt 

arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 § ska 

arbetsgivare följa upp det systematiska 

arbetsmiljöarbetet en gång per år. 

Uppföljningen berör hela organisationen 

och ska genomföras på arbetsplatsnivå, 

OK KS 2021/00075-3 
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förvaltningsnivå och centralt. Respektive 

verksamhetsområde har följt upp det 

systematiska arbetsmiljöarbetet och 

redovisat handlingsplaner till den centrala 

skyddskommittén, tillika Cesam. 

Handlingsplanen från den sistnämnda 

anger att flesta verksamheter har behov av 

att kontinuerligt arbeta med 

arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsträffar, 

fortsätta kommunicera innehåll i antagna 

styrdokument, och att det blir lättare att 

hitta dessa. 

3. Information om e-arkiv på utskottet 

för strategi (Cecilia Bogg) 

Information om e-arkiv. Dalakommunerna 

ingår i en samverkan där Säters kommun 

håller med tjänsten ”E-arkivcentrum 

Dalarna”. De bistår de andra kommunerna 

vid export av handlingar till e-arkivet, 

daglig drift och förvaltning av systemet 

samt ger användarstöd och utbildning. 

Borlänge kommun har den tekniska 

driften av systemet.  

Orsa har hittills e-arkiverat betyg från 

olika skolor, tidigare externwebb (orsa.se) 

och nuvarande externwebb arkiveras en 

gång/år.  

OK KS 2021/00027-37 

4. Uppföljning av arbetet med 

visionspeng, demokrativeckan och 

Orsas demokratiåtagande (Henrik 

Göthberg) 

Uppföljning av arbetet med visionspeng. 

Det kommer att lanseras en e-tjänst på 

kommunens webbplats där medborgare 

kan söka medel till projekt för att 

förverkliga visionen, Orsa 2050. Inkomna 

förslag granskas av styrgruppen så att de 

uppfyller kriterierna för visionspeng. 

Därefter sker en omröstning på 

externwebben där alla kan rösta på 

förslagen.  

Under september kommer alla som har ett 

projektförslag kunna lämna in det via e-

OK KS 2020/00801-6 
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tjänsten och under oktober sker en 

omröstning.  

Regeringskansliet har bjudit in till 

initiativet Demokratin 100 år under 

perioden 3 - 10 juni. Kommunen kommer 

att genomföra två workshops, en om unga 

kommunutvecklare och en om arbetet med 

visionen. Orsa kommun har också tagit 

fram tre egna demokratiåtaganden; 

invånardialoger, utbildning i 

invånardialoger samt visionspeng.  

5. Information från Länsstyrelsen om 

vindkraft (Jakob Ebner, Veronica 

Dribner, Eva Stigeberg och Mikael 

Selander från Länsstyrelsen) 

Den nationella vindkraftsstrategin ska 

bidra till att utbyggnaden av vindkraft 

framöver kan ske hållbart samt med ett 

större mått av samsyn och förutsebarhet. 

Den nationella strategin ska brytas ner i en 

regional. Länsstyrelsen beräknar en 

projekttid på två år för det arbetet. I 

kommande arbete så sker en översyn av 

utbyggnad av vindkraft till elområde 3 där 

bland annat Stockholmsområdet ingår. 

Framöver kommer Dalarna att behöva 

bidra med 7,5 TWh till elområde 3, 

motsvarande över 300 verk.  

Länsstyrelsen har tillsammans med ett 

antal olika intressenter tagit fram en 

vägledning för hållbar vindkraft i Dalarna. 

Rekommendationen är bland annat att 

jobba med invånardialoger vid planering 

av nya vindkraftverk, att tydliggöra 

vindkraftens effekter på ekonomi och 

samhälle och nyttja lokal kunskap om 

natur- och djurliv. En annan fråga är hur 

vindpengen ska fördelas och att närboende 

bör ha inflytande över dess användning.  

Med fler vindkraftsparker så blir det också 

viktigare att ha strategier som gör att 

landskapet inte påverkas negativt. En 

annan fråga är också placering av 

vindkraftverk i områden som är 

besöksplatser för turister.  

OK KS 2020/00209-14 
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Kommunerna behöver också se över 

vindbruksdelen i översiktsplanen. En 

ansökan från en verksamhetsutövare 

behandlas först i en samrådsprocess och 

därefter i en prövningsprocess. Efter 

samrådet så tar verksamhetsutövaren fram 

en ansökan som skickas till Länsstyrelsen 

och då börjar prövningsprocessen. I denna 

process sker också en remittering och 

kungörelse till allmänhet och myndigheter 

samt kommunens beslut om tillstyrkan. 

Miljöprövningsdelegationen tar det 

slutliga beslutet.  

Orsa kommuns vindbruksplan är ett tillägg 

till översiktsplanen. Planen utgör ett 

underlag för politiskt ställningstagande i 

frågor som rör framtida utbyggnader och i 

tillstyrkan av en ansökan i prövnings-

processen.  

Det pågår en utredning (SOU, Statens 

offentliga utredningar) där man ser över 

den kommunala tillstyrkan och vid vilken 

tidpunkt det ska ske. Betänkandet ska vara 

klart sista juni 2021 och kommer därefter 

remitteras. 

6. Samrådsunderlag vindkraft norra 

Orsa 

Dalavind AB har skickat ut ett 

samrådsunderlag, ett så kallat 

avgränsningssamråd, gällande planer på 

utbyggnad av vindkraftverk i norra Orsa 

samt i angränsande område i Gävleborgs 

län. Samrådet görs innan 

verksamhetsutövaren lämnar in en 

eventuell ansökan till Länsstyrelsen. 

Miljönämnden kommer att yttra sig inom 

sitt ansvarsområde och utifrån 

miljöbalken. Miljönämnden är 

tillsynsmyndighet över vindkraftverken 

genom en delegation från Länsstyrelsen. 

Orsa kommuns övriga verksamheter kan 

också yttra sig över samrådsunderlaget 

dvs. ge synpunkter på själva underlaget 

från Dalavind. 

Stadsbyggnadsförvaltningen och 

verksamhetsområde samhälle arbetar med 

OK KS 2021/00211-1 
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ett yttrande. Beslut tas på 

kommunstyrelsen den 21 juni.  
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§ 62  

 

Delegationsbeslut 

1. Anställning kommunvägledare OK KS 2021/00209-3 

2. Anställning kommunvägledare OK KS 2021/00209-4 
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§ 63  

 

Delgivningar 

1. Protokoll kommunstyrelsens utskott för 

strategi 2021-05-11 

OK KS 2021/00014-27 

2. Protokollsutdrag miljönämndens 

sammanträde 2021-05-19 - 

Verksamhetsmål och budgetäskande för 

2022 

OK KS 2021/00133-3 
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