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Kommunstyrelsens utskott för strategi 
Plats och tid: Kommunsalen, 2019-09-10 kl. 13:00 – 16.20 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande 
Susann Lindblad (C), 1:e vice ordförande 
Magnus Bjurman (S), 2:e vice ordförande 
Håkan Yngström (C) 
Olof Herko (S) 
 

Övriga deltagare: Bengt-Åke Svahn (KD), Morgan Darmell (M), ej 
tjänstgörande ersättare 
Matthias Grahn, IT-chef, Rebecka Liljengren, IT-strateg,  
§§ 58 – 59. 
Janne Bäckman, utredare, Henrik Göthberg, chef service 
och utveckling, §§ 56 - 57, § 62.2 
Helene Grapenson, personalchef, Märit Gullberg, 
personalstrateg, Christina Danielsson, personalstrateg,  
§ 62.1 
Christina Bastman Lundqvist, specialpedagog, § 62.3 
Sara Laggar, ekonom, Johan Hult, ekonomichef, § 62.4 
 

Utses att justera: Magnus Bjurman (S) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Camilla Staberg, sekreterare 

 

 56 - 64 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Magnus Bjurman, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för strategi 

Sammanträdesdatum: 2019-09-10 

Överklagningstid: 2019-09-24 – 2019-10-15 

Anslaget sätts upp: 2019-09-24 Anslaget tas ner: 2019-10-16 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 
 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 
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§ 56 OK KS 2019/00127-2 

 

Svar på motion om samhällsservice 
Beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Även om utsikterna att få ett servicekontor är små bör Orsa kommun signalera intresse 
– om inte annat för att visa en positiv vilja – både till Statens servicekontor och till 
Länsstyrelsen. Vi bör ange såväl behov av arbetstillfällen, demografi som 
kommunikationer som argument för en placering i Orsa.  
Kommunfullmäktige bifaller därmed motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Orsa kommunfullmäktige har motionerat om att Orsa kommun 
gör en framställan till berörd myndighet (Statens servicecenter) om att ett 
servicekontor med service avseende Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, 
Skatteverket och Arbetsförmedlingen inrättas i Orsa. 

I tjänsteutlåtandet beskrivs att en utökning med 27 nya servicekontor föreslås i 
regeringens proposition 2018/19:47, Samlad struktur för tillhandahållande av lokal 
statlig service. Sådana kontor finns idag i Vansbro, Malung-Sälen, Älvdalen och Mora. 
Frågan om utökningen utreds just nu av regeringskansliet men inga beslut är fattade 
ännu. Tolv servicekontor ska förläggas till större städer och fyra ska förläggas i s k FA-
regioner som idag inte har servicekontor. FA står för En funktionell analysregion och är 
en region, inom vilken människor kan bo och arbeta utan att behöva göra alltför 
tidsödande resor. Orsa kommun tillhör samma region som Mora och Älvdalen och 
inom vår region finns således två kontor, vilket kan påverka möjligheterna till 
etablering negativt. 

Beslutsunderlag 
Utredning samhällsservice, verksamhetsområde service och utveckling, 2019-08-30. 
Motion, 2019-02-27. 

Förslag till beslut 
Verksamhetsområde service och utveckling föreslår utskottet: 
Även om utsikterna att få ett servicekontor är små bör Orsa kommun signalera intresse 
– om inte annat för att visa en positiv vilja – både till Statens servicekontor och till 
Länsstyrelsen. Vi bör ange såväl behov av arbetstillfällen, demografi som 
kommunikationer som argument för en placering i Orsa. Kommunfullmäktige bifaller 
därmed motionen. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 57 OK KS 2019/00360-2 

 

Svar på motion om ökad polisnärvaro i Orsa 
Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige bifaller motionen om ökad polisnärvaro i Orsa. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Orsa kommunfullmäktige har lämnat en motion med förslag om 
att Orsa kommun aktivt arbetar för en ökad lokal polisnärvaro i Orsa.  
 
I tjänsteutlåtandet från verksamhetsområde service och utveckling beskrivs att 
kommunen genom en skrivelse tillsammans med övriga kommunalråd i länet 
har tillskrivit regionalpolischef i ärendet.  
Till hösten tillförs ytterligare 6-7 poliser till området men framförallt till Sälenfjällen 
men det innebär en viss avlastning för området.  
 
Kommunen gör varje år en samverkansöverenskommelse med polisområdet. Den ska 
följas av medborgarlöften baserade på vilka områden våra medborgare tycker ska 
prioriteras.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2019-08-08. 
Motion, 2019-05-26. 
 

Förslag till beslut 
Verksamhetsområde service och utveckling föreslår utskottet: 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad genom de åtgärder som har genomförts 
som samverkansöverenskommelsen och medborgarlöften med polisområdet samt en 
länsgemensam skrivelse till regionalpolischef.  

Yrkanden 
Magnus Bjurman (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget och Magnus Bjurmans 
yrkande och finner att utskottet beslutar enligt det sistnämnda. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 58 OK KS 2019/00080-2 

 

Policy för IT-säkerhet 
Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunfullmäktige antar policyn för IT-säkerhet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Policyn redovisar övergripande mål och inriktning med IT-säkerhet samt hur ansvaret 
är fördelat. IT-säkerhet handlar om den tekniska säkerheten för att skydda våra 
informationstillgångar.  

Policyn gäller för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner och dess kommunala bolag 
efter antagande i respektive fullmäktige. Således omfattas all verksamhet av policyn, 
vilket medför att det inte finns utrymme att besluta om lokala regler som avviker från 
denna. Tillhörande riktlinjer konkretiserar policyn. 

Det har tidigare funnits delar av IT-säkerhet i andra dokument. Dessa är dock i behov 
av uppdatering och därför har ett förslag till policy för IT-säkerhet tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, gemensamma nämnden IS/IT, 2018-10-19. 
Policy för IT-säkerhet. 

 

Förslag till beslut 
Gemensamma servicenämnden föreslår Mora, Orsa och Älvdalens kommunfullmäktige 
att anta policy för IT-säkerhet. 

 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 59 OK KS 2019/00081-2 

 

Riktlinjer för IT-säkerhet 
Beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 

Kommunstyrelsen antar riktlinjerna för IT-säkerhet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjerna för IT-säkerhet konkretiserar policyn för IT-säkerhet. Den omfattar bland 
annat roller och ansvar samt IT-säkerhet för användare.  

Informationstillgångarna som finns i IT-komponenter måste skyddas så att de inte 
hamnar i orätta händer, förvanskas eller förstörs då det kan få stora konsekvenser t ex 
ekonomiska förluster. Det är viktigt att IT-säkerheten är tillräckligt hög för att bemöta 
aktuell hotbild, att användarna har hög kunskap om IT-säkerhet och att det finns 
rutiner för att hantera IT-säkerhetsincidenter och förändringar i IT-miljön så att inga 
säkerhetsluckor uppstår. 

Det har tidigare funnits delar av IT-säkerhet i andra dokument. Dessa är dock i behov 
av uppdatering och därför har förslag till policy och riktlinjer för IT-säkerhet tagits 
fram. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, gemensamma nämnden IS/IT, 2018-10-19. 
Riktlinjer för IT-säkerhet. 

 

Förslag till beslut 
Gemensamma servicenämnden föreslår Mora, Orsa och Älvdalens kommunstyrelse att 
anta riktlinjer för IT-säkerhet. 

 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 60 OK KS 2019/00577-2 

 

Bostadsförsörjningsprogram Rättviks kommun 2019 - 2030 
Beslut 
Orsa kommun har inte något att erinra gällande förslaget till bostadsförsörjnings-
program för Rättviks kommun. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har fått förslag till bostadsförsörjningsprogram för Rättviks kommun för 
samråd. Den har även skickats till Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna samt 
internt inom Rättviks kommun. Programmet är framtaget utifrån lagen (2000:1383) 
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 
 
Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet för Rättviks kommun 2019–2030 är att 
fastställa de mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen som ska gälla i kommunen. Det 
behov av bostäder som presenteras kommer även vara underlag för bedömning av 
ytterligare bostadsbehov och planberedskap i det fördjupningsarbete som planeras för 
kommunens primära serviceorter. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2019-08-27. 
Förslag till bostadsförsörjningsprogram, Rättviks kommun, 2019-06-24. 
 

Förslag till beslut 
Verksamhetsområde samhälle föreslår utskottet: 
 
Orsa kommun har inte något att erinra gällande förslaget till bostadsförsörjnings-
program för Rättviks kommun. 
 
 

Sändlista 
Rättviks kommun 
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§ 61 OK KS 2019/00803-1 

 

Kommunalskatt 2020 
Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala skattesatsen år 2020 är oförändrad 
sedan förra året, dvs. 22:42 per skattekrona. 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år fastställs kommunalskatten i samband med budgetprocessen (11 kap § 6, KL). 
Orsa kommun har en skattesats om 22:42 per skattekrona sedan förra året. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2019-08-29. 
 

Förslag till beslut 
- 
 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar på oförändrad skattesats om 22:42 per skattekrona för 2020. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att utskottet bifaller 
detta. 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 62  

 

Informationsärenden 
1. Personalfrågor 

Information om pågående projekt ”Rätt till 
heltid” för att kunna erbjuda heltid till alla 
anställda. Det har också kommit in en 
skrivelse från Kommunal Ovansiljan om 
att sänka heltidsmåttet på vaken natt till 
82,5% i Orsa kommun. Orsa kommun är 
anslutna och kommer att följa det 
kollektivavtal som är förhandlat mellan 
SKL och riksorganisationen Kommunal 
gällande heltid som norm, vilket innebär 
att inte några lokala avvikelser kommer att 
genomföras. 

Ytterligare information om LeDa 
(Partnersamverkan för forskningsbaserad 
utveckling av det offentliga ledarskapet i 
Dalarna) som är en samverkan mellan 
några av länets kommuner och Högskolan 
Dalarna. Genom samverkan erbjuds 
kurser, bland annat ny som chef, men även 
omvärldsbevakningsrapporter, 
ledarskapsseminarium och möjligheter att 
initiera forskning med regional betydelse. 

OK KS 2019/00020-4 

2. Information om hållbarhetsstrategin 
Diskussion kring det fortsatta arbetet med 
hållbarhet och Agenda 2030. 
Kommunstyrelsen har sedan tidigare 
föreslagit att kommunen fokuserar på 3 av 
de 17 globala mål som finns i agendan (Mål 
3: Hälsa och välbefinnande, Mål 7: Hållbar 
energi för alla och Mål 12: Hållbar 
konsumtion och produktion). Arbetet med 
hållbarhet kommer att kopplas ihop med 
dessa men även barnkonventionen som 
blir lag från 2020 och arbetet med en ny 
vision för Orsa kommun. 

 

 

OK KS 2019/00337-4 
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3. Information om handlingsplan för 
föräldraskapsstöd  

I augusti 2018 kom en ny nationell plan för 
föräldraskapsstöd och inom kort kommer 
Länsstyrelsen Dalarna med en regional 
plan. Elevhälsan har gjort en kartläggning 
av vad som kan utvecklas gällande 
föräldraskapsstöd.  

OK KS 2019/00804-1 

4. Information om budget 2020 för 
utskottet för strategi  

Genomgång av status och skillnader 
avseende ekonomiska förutsättningar 
jämfört med juni 2019. Skatteprognosen 
från SKL är i stort sett densamma. Det nya 
kostnadsutjämningssystemet föreslås 
införas redan 2020, vilket är ett år tidigare 
än beräknat. Enligt utredningen innebär 
det mer statsbidrag till Orsa kommun.  

Ytterligare förändringar som kommer att 
påverka resultatet är besparingskravet på 
2,8 Mkr och att utredningen avseende 
nybyggnation av särskilt boende 
fortfarande pågår.  

OK KS 2019/00094-1 
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§ 63  

 

Delegationsbeslut 
1. Rekrytering kock, kostenheten. OK KS 2019/00440-2 

2. Rekrytering kock, kostenheten. OK KS 2019/00612-3 
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§ 64  

 

Delgivningar 
1. Protokoll Årsstämma Dalhalla förvaltning 

AB. 
OK KS 2018/01239-26 
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