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§ 10 KS 2023/75 

 

Ansökan om stöd till Ung Företagsamhet 2023-2025 

Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Orsa kommun fortsätter sitt deltagande i Ung Företagsamhet och beslutar enligt 
organisationens ansökan, vilket innebär en finansiering om 4 kr/invånare/år under 
2023, 2024 och 2025, dvs 27 720 kr/år. 
 
Kommunens kostnad delas jämnt mellan Näringslivskontoret och Lärande. 

Sammanfattning av ärendet 
Organisationen Ung Företagsamhet bidrar till att göra kommunens skolungdomar till 
entreprenörer genom att de får möjlighet att driva eget företag i utbildningssyfte under 
ett läsår som en del av sina gymnasiestudier. Tillsammans står Dalarnas 15 kommuner för ca 
30 % av behövlig finansiering. Resten står näringsliv, organisationer, regionen och stiftelser 
för. Ung Företagsamhet Dalarna ansöker om finansiering med 4 kr/invånare/år. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om stöd till Ung Företagsamhet 2023–2025 
Tjänsteutlåtande 2023-02-07 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
- att Orsa kommun fortsätter sitt deltagande i Ung Företagsamhet och beslutar enligt 
organisationens ansökan, vilket innebär en finansiering om 4 kr/invånare/år under 
2023, 2024 och 2025, dvs 27 720 kr/år. 
- att kommunens kostnad delas jämnt mellan Näringslivskontoret och Lärande. 

Skickas till 
Ung Företagsamhet 
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§ 11 KS 2023/27 

 

Svar på revisionsrapport om granskning av 
överförmyndare 

Beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen antar Yttrande gällande revisionernas granskning av överförmyndaren 
som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av Orsa kommuns revisorer granskat kommunens överförmyndare. 
Revisionsrapporten påtalar bister kopplade till ledning och styrning av verksamheten, bland 
annat gällande internkontroll och kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderas överförmyndaren att: 

• Säkerställa att ledning och styrning över verksamheten utvecklas genom planer och 
riktlinjer 

• Tillse att det finns en internkontrollplan 
• Tillsammans med kommunstyrelsen genomföra en utvärdering av avtalssamverkan 
• Tillse att uppföljningen och kontrollen av verksamheten utvecklas 
• Tillse att återrapporteringen av verksamheten till kommunstyrelsens utvecklas 
• Utveckla rekryteringsarbetet för nya ställföreträdare 
• Tillse att det för varje granskat ärende finns en granskningsrapport i akten och 

markering avseenden annan viktig information 

Kommunrevisorerna uppfattar också att det finns risker gällande myndighetsutövningen, 
förvaltningsstöd till gode män och den gode mannens förvaltning. Revisorerna hänvisar också 
till bristande arbetsmiljö och ledarskap. 

Förslag till yttrande är framtaget av chef för överförmyndarenheten med stöd av 
personalchefen i Mora kommun, kvalitetsstrateg och kommunchefen i Orsa.  

Yttrandet innehåller i grova drag en redovisning av att det numera finns internkontrollplan för 
överförmyndaren och att ledning och styrning följs upp genom verksamhetsplan, 
kommunplan och årsbokslut. Dessutom finns ett flertal dialogmöten med överförmyndaren 
och kommunen där verksamheten löpande utvärderas. Rutiner för information till 
kommunstyrelsen ska förbättras. Gällande revisorernas övriga synpunkter lämnas de utan 
åtgärd.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-25 
Revisionsrapport: Överförmyndaren 2022-12-19 
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Yttrande gällande revisorernas granskning av överförmyndaren 2023-02-17 
Missiv: Granskning av överförmyndaren 2023-01-09 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen antar Yttrande gällande revisionernas granskning av överförmyndaren som 
sitt eget. 

Skickas till 
jenny.thorn@kpmg.se  
senast 2023-03-31.  
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§ 12 KS 2022/76 

 

Svar på Motion om att "Orsa kommun tillsammans med 
Region Dalarna verkar för att flyttas från elprisområde 3 
till 2" 

Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. Orsa kommun tillsammans med 
Älvdalens kommun initierade en dialog med Svenska Kraftnät för att undersöka 
möjligheterna till att verka för en alternativ elområdesindelning dock är en sådan påverkan 
inte möjlig. Det är Svenska Kraftnät som ansvarar för transmissionsnätet och översyn av 
elområdesindelningar i landet. Översyn av elområdesindelningarna ska ske återkommande 
och den styrs av EU:s regelverk. Under 2023 kommer en översyn av elområdesindelning att 
genomföras. Den översynen är styrd helt och hållet av de fyra förslag på alternativa 
elområdesindelningar som ACER har tagit fram.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna Orsa lämnade i juni 2022 in en motion angående att Orsa kommun 
tillsammans med Region Dalarna bör verka för att Dalarna flyttas från elområde 3 till 
elområde 2. Enligt motionen är Dalarna ett överskottområde för elproduktion men tillhör 
elområde 3 med mindre säker och stabil tillgång till el. Att Dalarna tillhör elområde 3 kan 
enligt motionen ha konsekvenser för industri, sysselsättning, eventuella investeringar och 
ekonomi i länet till följd av prisskillnaderna för el mellan elområde 2 och elområde 3.  
Elområdesindelningen baseras på var det finns strukturella flaskhalsar i 
transmissionsnätet 
Sedan 2011 har Sverige varit indelat i fyra elområden. I norr finns elområde Luleå och 
Sundsvall (elområden 1 och 2) och i landets södra delar finns elområde Stockholm och Malmö 
(elområden 3 och 4). Dalarnas län ingår i elområde 3 som har underskott på elproduktion. 
Enligt rapporten ”Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna” skriven av bland annat Länsstyrelsen i 
Dalarna är inte Dalarna idag självförsörjande på el. För att länet ska bli självförsörjande på el 
behövs en ökning i elproduktion på 2 720 GWh1. Detta underskott har minskat när 
Kvarnsveden lades ner. Underskottet kommer dock att öka igen när Northvolt är i produktion 
i Borlänge.  

Hur de olika elområdena definieras baseras på de strukturella begränsningarna i 
transmissionsnätet, så kallade flaskhalsar. Med flaskhals menas en sektion (snitt) i 

 
1 https://catalog.lansstyrelsen.se/store/26/resource/DW_2021__6 
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transmissionsnätet som ofta riskerar att överbelastas. Överbelastning riskerar att inträffa när 
behovet (marknadens önskemål) av att överföra el genom ett snitt är större än vad som är 
fysiskt möjligt.  

Att tillhöra elområde 3 eller elområde 4 innebär inte en mindre säker och instabil tillgång till 
el. Det innebär dock att man tidvis får betala ett högre pris om man bor i södra Sverige 
jämfört med om man bor i norra Sverige enligt Energimarknadsinspektionen2.  

Översyn av elområdesindelningen styrs av EU:s regelverk  
Under 2022 inledde Orsa kommun tillsammans med Älvdalens kommun en dialog med 
Svenska Kraftnät för att undersöka om hur kommunerna kan verka för en alternativ 
elområdesindelning. Sammanfattning av dialogen är att kommunerna inte har möjlighet att 
påverka elområdesindelningen eller verka för en alternativ elområdesindelning. Det är 
Svenska Kraftnät som ansvarar för både elområdesindelningen och översyn av den.  

Översyn av elområdesindelningen ska ske återkommande3. EU:s regelverk styr hur 
genomförandet av översynen ska gå till. Av regelverken framgår när översynen ska göras och 
hur ofta. Regelverket sätter även ramarna för hur processen för en översyn ska se ut.  

Enligt regelverket ska systemansvariga för elöverföringssystem gemensamt ta fram förslag 
på alternativa elområdesindelningar och metod för översyn. Systemansvariga för 
elöverföringssystem ska även genomföra översyn av de förslagna elområdesindelningarna. 
För Sveriges del är det Svenska Kraftnät som är systemansvarig för elöverföringssystem.  

Både metod för översyn och förslag på alternativa elområdesindelningar ska godkännas 
enhälligt av medlemsländernas tillsynsmyndigheter, för Sveriges del är det 
Energimarknadsinspektionen. Om metod och förslag på alternativ elområdesindelning inte 
godkänns hänvisas besluten till EU:s byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, 
ACER (European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators). När ärendet 
hamnar hos ACER är det ACER som ansvarar för att föreslå alternativ elområdesindelning och 
för att besluta om metod för översyn.  

Översynen ska resultera i en rekommendation om indelning i elområden, antingen att behålla 
den befintliga indelningen eller att införa en ny elområdesindelning. För Sveriges del 
genomförs översynen av Svenska Kraftnät och rekommendationen lämnas av Svenska 
Kraftnät till regeringen för beslut. Detta betyder att kommunerna inte har möjlighet till att 
påverka översynen. 

År 2023 genomför Svenska Kraftnät en översyn av elområdesindelning i Sverige 
Under 2023 ska enligt EU:s regelverk genomföras en översyn av elområdesindelning. I vanliga 
fall skulle medlemsländernas systemansvariga för elöverföringssystem ta fram förslag på 
översynsmetod och förslag på alternativ elområdesindelning som skulle vara underlag till den 
kommande översynen. Förslag på metod och alternativ elområdesindelning togs fram men 
godkändes inte enhälligt av medlemsländernas tillsynsmyndigheter, vilket resulterade i att 
ärendet hamnade hos ACER. ACER har beslutat om metod för översyn och har förslagit 

 
2 https://ei.se/konsument/el/sa-har-fungerar-elmarknaden/elomrade 
3 Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el (EU2019/943 art 14). 
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alternativa elområdesindelningar som kommer att vara utgångspunkter i den kommande 
översynen.  

För Sveriges del har ACER tagit fram fyra förslag på alternativa elområdesindelningar (se 
bilagor 1–4). Det är dessa förslag och inget annat som ska utredas och analyseras av Svenska 
Kraftnät under 2023. Svenska Kraftnäts rekommendation kommer att publiceras i februari 
2024.  

Sammanfattning 
Orsa kommun tillsammans med Älvdalens kommun initierade en dialog med Svenska 
Kraftnät för att undersöka möjligheterna till att verka för en alternativ elområdesindelning 
dock är en sådan påverkan inte möjlig. Det är Svenska Kraftnät som ansvarar för 
transmissionsnätet och översyn av elområdesindelningarna i landet. Översyn av 
elområdesindelningarna ska ske återkommande och den styrs av EU:s regelverk. Under 2023 
kommer en översyn av elområdesindelning att genomföras. Den översynen är styrd helt och 
hållet av de fyra förslag på alternativa elområdesindelningar som ACER har tagit fram.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-16 
Motion 2022-06-30 
ACER:s förslag på alternativa elområdesindelningar: 
Bilaga 1 – Elområdesförslag 8 
Bilaga 2 – Elområdesförslag 9 
Bilaga 3 – Elområdesförslag 10 
Bilaga 4 – Elområdesförslag 11 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. Orsa kommun tillsammans med 
Älvdalens kommun initierade en dialog med Svenska Kraftnät för att undersöka 
möjligheterna till att verka för en alternativ elområdesindelning dock är en sådan påverkan 
inte möjlig. Det är Svenska Kraftnät som ansvarar för transmissionsnätet och översyn av 
elområdesindelningar i landet. Översyn av elområdesindelningarna ska ske återkommande 
och den styrs av EU:s regelverk. Under 2023 kommer en översyn av elområdesindelning att 
genomföras. Den översynen är styrd helt och hållet av de fyra förslag på alternativa 
elområdesindelningar som ACER har tagit fram.  

Skickas till 
Sverigedemokraterna 
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§ 13 KS 2022/66 

 

Policy för kost 2023-2026 

Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige antar upprättad policy för kost 2023–2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har en policy för kost där kostenhetens uppdrag och samarbeten 
beskrivs i stora drag. En ny policy för kost tas fram vid varje ny mandatperiod. 

Policy för kost används i kostenhetens verksamhetsplanering men också i samarbeten med 
verksamhetsområdena lärande och omsorg. Policyn berör bland annat områden som 
hållbarhet, samarbeten, ansvar, kunskap, utbildning och utvärdering. Den nya policyn 
fokuserar på matlagning från grunden, närproducerade råvaror och samarbeten med 
kostenhetens gäster och berörda verksamheter. 
 
Policyn för kost kommer att följas upp en gång per år av kostenheten tillsammans med 
verksamhetsområdena lärande och omsorg. Kostchefen ansvarar för uppföljningen och 
införandet av den nya policyn.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-17 
Kostpolicy 2019–2022 
Förslag till policy för kost 2023–2026 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige antar upprättad policy för kost 2023–2026. 

Skickas till 
Verksamhetsområde lärande 
Verksamhetsområde omsorg 
Kostenheten 
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§ 14 KS 2022/52 

 

Svar på medborgarförslag om placering av nytt särskilt 
boende och idrottsanläggning 

Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. Orsa kommun är i ett 
läge där vi inom de närmsta åren måste ha en lösning för särskilt boende som är av bra 
kvalitet för våra äldre och med en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Det bedöms 
därför inte vara möjligt att helt omkullkasta kommunens nuvarande tids- och 
investeringsplaner för att tillmötesgå medborgarförslaget. 

Reservation 
Joakim Larsson (M) och Marc Ersson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige mottog den 28 november 2022 ett medborgarförslag om att bygga 
det nya särskilda boendet på Lillåvallen och att bygga ny idrottsanläggning mellan E45:an 
och Storgärdet. Motiveringen för förslaget är bland annat att skapa strövområden för de 
äldre och möjligheter till egna odlingar. Önskemål om en stor arena för sport och 
konserter lyfts också fram. 

Kommunen har kommit långt i planerna för särskilt boende och kommunfullmäktige har 
beslutat att bygga detta på Storgärdet. Kommunen har under ett par år arbetat med en 
ny detaljplan och fått denna beslutad. Omsorgen har under flera år arbetat med 
funktionsprogram som ligger till grund för ritningar av boendet och det 
upphandlingsunderlag som nu är färdigställt. Upphandling av boendet kommer att ske 
under våren med planerad byggstart under hösten 2023.  

I projektet Slipstenen är det tänkt att skapa strövområden i anslutning till boendet samt 
möjliggöra odling eller andra aktiviteter inom boendet för att skapa trivsel och samvaro. 
Boendet är även i övrigt anpassat efter att kunna möta särskilda behov som är kopplade 
till demens. 

Gällande Lillåvallen planeras fotbollsplanerna rustas och grusplanen vid ishallen kommer 
också att ses över för att kunna ge möjlighet att spela fotboll innan Lillåvallen är brukbar 
på våren. 

Orsa lokaler AB håller på att rusta upp folkparken SKEER i ett led att skapa 
förutsättningar för fler aktörer att erbjuda evenemang av olika slag.   
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Kommunen har omfattande planer för att möta behovet om en trygg äldreomsorg och en 
meningsfull fritid för våra medborgare. Medborgarförslaget innebär dock så stora 
omprioriteringar att det skulle kräva många år av planering innan det eventuellt skulle 
kunna realiseras. Framtagande av två nya detaljplaner skulle också innebära stora 
investeringar såväl ekonomiskt som i tidsrymd. Medborgarförslaget innebär också stora 
kostnader i investeringar gällande en arena. Orsa kommun är i ett läge där vi inom de 
närmsta åren måste ha en lösning för särskilt boende som är av bra kvalitet för våra äldre 
och med en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Det bedöms därför inte vara möjligt 
att helt omkullkasta kommunens nuvarande tids- och investeringsplaner för att 
tillmötesgå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-19 
Medborgarförslag 2022-10-20 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. Orsa kommun är i ett 
läge där vi inom de närmsta åren måste ha en lösning för särskilt boende som är av bra 
kvalitet för våra äldre och med en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Det bedöms 
därför inte vara möjligt att helt omkullkasta kommunens nuvarande tids- och 
investeringsplaner för att tillmötesgå medborgarförslaget. 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Orsa Lokaler AB 
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§ 15 KS 2023/103 

 

Prioriterad grupp i löneöversyn 2023 

Beslut 
Utskottet för strategi beslutar att prioritera gruppen vård- och omsorgsutbildade 
undersköterskor, personliga assistenter och vårdare inom verksamhetsområde Omsorg. 
Kostnaden för löneökningar 2023 uppgår till totalt 5,8 miljoner kronor inklusive påslag för 
personalomkostnader. 

Sammanfattning av ärendet 
I de huvudöverenskommelser (kollektivavtal) som Sveriges Kommuner och Regioner 
tecknat med de olika fackliga organisationerna framkommer bland annat att löneöversyn 
ska ske årligen och att de nya lönerna ska gälla från och med 1 april. 

 I samband med årets löneöversyn har kommunens ledningsgrupp tittat på lönestatistik 
från Orsa, våra grannkommuner Mora och Älvdalen samt alla kommuner i Dalarna.  

En grupp som ledningsgruppen ansåg behöva prioriteras var vård- och omsorgsutbildade 
undersköterskor, personliga assistenter och vårdare inom omsorgen då denna grupp 
ligger lägre än våra grannkommuner Mora och Älvdalen.  

Kostnaden för löneöversynen 2023 är beräknad till 5,8 miljoner kronor, varav 500 000 
kronor avsätts till ovan prioriterad grupp.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-16 
Rapport budgeterade löneökningar i kommuner 2023-02-16 
Lönestatistik inför 2023 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi beslutar att prioritera gruppen vård- och omsorgsutbildade 
undersköterskor, personliga assistenter och vårdare inom verksamhetsområde Omsorg. 
Kostnaden för löneökningar 2023 uppgår till totalt 5,8 miljoner kronor inklusive påslag för 
personalomkostnader. 

Skickas till 
Omsorgschef 
Kommunchef 
Personalenheten 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet för strategi 
Sammanträdesdatum: 2023-02-28 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 16 KS 2023/26 

 

Åtgärder för att nå det ekonomiska målet om ett resultat 
över tid på 1,5% 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra kommunstyrelseförvaltningen att utreda och 
redovisa: 

1. Översyn av Arbetsmarknads- och Integrationsenheten 
2. Översyn av administration/ekonomi 
3. Organisation bemanningen och vikarier 
4. Effektiv bemanning och organisation omsorgen inklusive prognos t.o.m. 2035 
5. Effektiv och ändamålsenlig organisation lärande inklusive prognos t.o.m. 2035 
6. Riktlinjer för lokalförsörjningen 
7. Översyn lokalhyror 
8. Förvaltningsplan för kommunägda fastigheter  

 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med genomgången av förslag till budget 2023, i KS 31/10 2022, fick 
kommunchefen uppdraget att se över vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att nå 
det ekonomiska målet om ett resultat över tid på 1,5%.  

Med anledning av den demografiska utvecklingen, förändrade omvärldsfaktorer och en 
förväntad kostnadsökning föreslår ledningsgruppen att nedanstående områden utreds 
för att säkerställa att kommunen har en inre organisation och verksamhet som är effektiv 
och ändamålsenlig inför framtiden.   

Översyn av Arbetsmarknads- (AME) och Integrationsenheten 
 
Verksamhetsområdeschef samhälle och enhetschef för arbetsmarknad och integration 
får i uppdrag att under året se över verksamhetens utformning, innehåll och samverkan 
internt och inom Mora, Orsa och Älvdalen. AME bör ha ett tätt samarbete med IFO såväl 
som med näringslivet.  Flyktingmottagande har under de senaste åren minskat och det 
finns en koppling till SFI som är organiserat i den gemensamma gymnasienämnden. Kan 
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner samverka kring integration, bosättning och 
etablering, alternativt genom den gemensamma gymnasienämnden?  Förslag på 
verksamhetsutformning och innehåll ska presenteras senast under kvartal 4 2023. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet för strategi 
Sammanträdesdatum: 2023-02-28 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Översyn av administration/ekonomi  

Hantering av kund- och leverantörsfakturor samt annan administration är i dagsläget 
utspritt på olika enheter inom kommunens verksamheter. Det finns ett behov av att se 
över hur olika administrativa arbetsuppgifter hanteras och var och hur det går att nå en så 
effektiv hantering som möjligt. Ekonomichefen tillsammans med övriga 
verksamhetsområdesschefer får uppdraget att se över arbetsfördelning och 
digitalisering. Uppdraget redovisas senast 2023. 

Organisation bemanningen och vikarier 

Personalchefen får i uppdrag att tillsammans med verksamhetsområdescheferna för 
omsorg, lärande och service och utveckling se över ändamålsenlig organisering av 
bemannings-enheten och kommunens timvikarier. Arbetet ska redovisas till 
Kommunstyrelsen 2023. 

Effektiv bemanning och ändamålsenlig organisation omsorgen 

Service och utveckling får i uppdrag att senast kvartal två 2023 redovisa en prognos 
utifrån demografin gällande behovet av äldreomsorg, samt förväntad kostnadsutveckling 
t.o.m. 2035.  

Omsorgen får i uppdrag att se över effektiv bemanning med utgångspunkt från brukarnas 
behov och heltidsresan. Det är önskvärt att detta sker i samarbete med övriga 
dalakommuner och Regionen då vi är varandras arbetsmarknad. Arbetet ska redovisas till 
Kommunstyrelsen 2023. 

Verksamhetsområde för omsorg föreslås förstärka ledningsfunktionen för att ha 
möjlighet att prioritera strategisk styrning och ledning av verksamheten enligt ovan. 
Omsorgen behöver se över grundbemanning, poolens storlek och schemaläggning. En 
organisation som inte kan planeras effektivt blir dyrare än att förstärka ledningen.  

Effektiv och ändamålsenlig organisation lärande  

Service och utveckling får i uppdrag att senast kvartal två 2023 redovisa en prognos över 
barn- och elevantal samt förväntad kostnadsutveckling inom förskola, grundskola, 
fritidshem och gymnasium t.o.m. 2035.  

Verksamhetsområde lärande får i uppdrag att under 2023 redovisa förslag på 
organisation för förskola, grundskola (inklusive anpassad grundskola (tidigare benämnd 
särskola)) och fritidshem med utgångspunkt från prognos 2035. 

Verksamhetsområde lärande får i uppdrag att under 2023 redovisa förväntad 
kostnadsutveckling av interkommunala kostnader och intäkter inom grundskolan och 
anpassad grundskola t.o.m. 2030. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet för strategi 
Sammanträdesdatum: 2023-02-28 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Riktlinjer för lokalförsörjningen 

Intendenten får i uppdrag att i samråd med OLAB under 2023 ta fram förslag till riktlinjer 
för lokalförsörjningen. Lokalkostnaderna är kommunens största kostnad efter 
personalkostnaderna. Teoretiskt har kommunen överytor och det finns ett behov av 
underhåll och anpassningar för att få ändamålsenliga och effektiva lokaler över tid. En 
riktlinje som bör prövas är om kommunen ska eftersträva att ha inte ha hela 
lokalbeståndet i egen regi med syftet att inte hyra mer lokaler än vad som behövs. 

Översyn lokalhyror 

Ekonomicheferna för Orsa kommun och Orsa Lokaler AB får i uppdrag att göra en 
översyn av lokalhyrorna så att respektive avtal följer självkostnadsprincipen enligt 
ägardirektivet. Förslag till revidering ska vara klart 2023-08-31. 

Förvaltningsplan för kommunägda fastigheter  

Verksamhetsområde samhälle får i uppdrag att ta fram en förvaltningsplan för 
kommunägda fastigheter. Planen ska visa vilka fastigheter som ska avyttras, vilka som 
bör vara kvar i kommunens ägo och vilka av dessa som bör ha ett förvaltningsavtal för 
skötsel och underhåll. Beslut om inriktning ska kunna tas under 2023. 

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra kommunstyrelseförvaltningen att utreda och 
redovisa: 

1. Översyn av Arbetsmarknads- och Integrationsenheten 
2. Översyn av administration/ekonomi 
3. Organisation bemanningen och vikarier 
4. Effektiv bemanning och organisation omsorgen inklusive prognos t.o.m. 2035 
5. Effektiv och ändamålsenlig organisation lärande inklusive prognos t.o.m. 2035 
6. Riktlinjer för lokalförsörjningen 
7. Översyn lokalhyror 
8. Förvaltningsplan för kommunägda fastigheter  

Skickas till 
Verksamhetsområdeschefer 
Intendent 
OLAB 

15



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet för strategi 
Sammanträdesdatum: 2023-02-28 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 17 KS 2023/112 

 

Försäljning av Dalagatan 1 

Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige godkänner att Orsa Lokaler AB får ta beslut om försäljning av 
Täkten 3, Dalagatan 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa Lokaler AB (OLAB) äger och förvaltar Täkten 3, Dalagatan 1 (fastigheten) som är en 
kommersiell fastighet som Orsa kommun valt att äga inom koncernen för att skapa 
utvecklingsmöjligheter för nya och befintliga näringsidkare.  
 
Idag är fastigheten i princip fullt uthyrd och skapar därmed inga vidare 
utvecklingsmöjligheter som grundtanken var och det är inte bolaget eller kommunens 
uppgift att konkurrera med marknaden gällande fastigheter med näringsverksamhet. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag styrelsemöte Orsa Lokaler AB 2022-10-07 
Protokollsutdrag styrelsemöte Orsa Lokaler AB 2022-12-16 
Marknadsvärdesbedömning Bryggan 2022-12-11 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Orsa Lokaler AB föreslår utskottet:  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att Orsa Lokaler AB får ta 
beslut om försäljning av Täkten 3, Dalagatan 1. 

Skickas till 
Orsa Lokaler AB 
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Utskottet för strategi 
Sammanträdesdatum: 2023-02-28 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 18 KS 2023/124 

 

Krisledningsnämndens reglemente 2023-2026 

Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige antar reglementet för krisledningsnämnden mandatperioden 2023–
2026. 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (hädanefter LEH) ska det i 
kommuner finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i 
fredstid (krisledningsnämnd). 

LEH 1 kap 4 § ”Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som 
avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en 
kommun eller region”  

Fullmäktige ska anta reglemente om nämndens verksamhet och arbetsformer enligt 
kommunallag (2017:725) 6 kap. 44 §. 

Ett reglemente finns beslutat för mandatperioden 2019–2022. Det åligger kommunen att 
ta fram ett nytt reglemente för krisledningsnämnden inför varje ny mandatperiod. 

Nedan presenteras dom ändringar som föreslås i reglementet för krisledningsnämnden 
mandatperioden 2023–2026. 

Tidigare formulering §2 
Krisledningsnämnden får, i samband med en extraordinär händelse, inom ramen för detta 
reglemente, överta beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till 
just den extraordinära händelsens omfattning och art, det vill säga inom kommunens 
geografiska område fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. 

Ny formulering §2 
Krisledningsnämnden får enligt 2 kap. 4 § LEH fatta beslut om att överta hela eller delar 
av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen, i den utsträckning som är 
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.  

Krisledningsnämnden kan inte överta beslutanderätt från ett kommunägt bolag med stöd 
av 2 kap. 4 § LEH. Det är endast primärkommunerna som ska ha en krisledningsnämnd. 
Krisledningsnämnden kan inte heller överta beslutanderätt från kommunalförbund med 
stöd av 2 kap. 4 § LEH. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet för strategi 
Sammanträdesdatum: 2023-02-28 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Gemensamma nämnder ingår i värdkommunens nämndorganisation enligt respektive 
nämnds reglemente, vilket innebär att krisledningsnämnden i värdkommunen tar över 
när 2 kap. 4 § LEH är aktuellt. 

Tidigare formulering §3 
Kommunstyrelsens utskott för strategi är tillika krisledningsnämnd. 

Ny formulering §3 
Kommunstyrelsens utskott för strategi är tillika krisledningsnämnd. Val av ledamöter 
och ersättare till krisledningsnämnden tas av kommunfullmäktige varje ny 
mandatperiod. Valet sker på nästkommande sammanträde med fullmäktige efter att 
kommunstyrelsen valt utskott. 

Tidigare formulering §4 
Ordförande (eller 1:e alternativt 2:e vice ordförande när ordföranden har förhinder) 
bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. 

Kallelse kan ske muntligt. Arbetsformer regleras i övrigt genom kommunstyrelsens 
reglemente. 

Ny formulering §4 
Ordförande (eller 1:e alternativt 2:e vice ordförande när ordföranden har förhinder) 
bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. 

Kallelse ska i första hand ske skriftligen, i annat fall muntligen. Krisledningsnämndens 
arbetsformer regleras i övrigt genom kommunstyrelsens reglemente. 

Tidigare formulering §8 
Efter det att krisledningsnämnden varit inkallad ska skriftlig redovisning av 
händelseförlopp, kostnader och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige. 

Ny formulering §8 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
Kommunfullmäktige ska även få löpande skriftlig information eller muntlig information 
på ett sammanträde. Efter det att krisledningsnämnden varit inkallad ska skriftlig 
redovisning av händelseförlopp, kostnader och utvärdering lämnas till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för krisledningsnämnden 2023–2026 
Reglemente för krisledningsnämnden 2019–2022 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige antar reglementet för krisledningsnämnden mandatperioden 2023–
2026. 
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Utskottet för strategi 
Sammanträdesdatum: 2023-02-28 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Skickas till 
Nodava 
Orsabostäder och Orsalokaler  
Brandkåren Norra Dalarna 
Mora kommun 
Älvdalens kommun. 
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Utskottet för strategi 
Sammanträdesdatum: 2023-02-28 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 19 KS 2023/7 

 

Avstämning "Buchtmedel" och plan för 2023 

Beslut 
Utskottet lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Klaus Csucs informerar om statliga medel för utveckling av näringslivet och 
företagsklimatet (Buchtmedel). Projektperioden är mellan 2022–2024 och Orsa har ett 
stöd på 1,76 miljoner kronor per år. Klaus redovisar utfallet från 2022 samt planeringen 
för 2023.  

Bilagor 
Avstämning av ”Buchtmedel” och plan för 2023 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet för strategi 
Sammanträdesdatum: 2023-02-28 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 20 KS 2023/24 

 

Möjligheter att använda egen el 

Beslut 
Utskottet lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Anna-Karin Göthe har utrett möjligheten att kunna använda egen el från Unnåns 
kraftverk. Det finns i dagsläget ingen möjlighet att direkt utnyttja den el som produceras i 
kraftverket, då den först måste levereras ut på elnätet för att sedan köpas tillbaka av en 
förbrukare.  

Bilagor 
Möjligheterna att använda egenproducerad el 2023-01-30 
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Utskottet för strategi 
Sammanträdesdatum: 2023-02-28 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 21 KS 2023/71 

 

Rapport delegationsbeslut januari – februari 2023 

Beslut 
Utskottet godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 
Rapport delegationsbeslut januari – februari 2023 
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