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PROTOKOLLSUTDRAG
Utskottet för strategi
Sammanträdesdatum: 2023-01-31

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 1 KS 2022/35

Planbesked för område 2 och 3 i Grönklitt

Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen att besluta:

1. Det är lämpligt att pröva den sökta åtgärden för område 2 och 3 på Hansjö 135:68 i en 
planprocess. 

2. Kommunstyrelsen har, i enlighet med 5 kap. 5 § plan- och bygglagen, prövat begäran 
om planbesked och avser att inleda en detaljplaneläggning. Beslut att anta 
planförslaget bedöms kunna fattas under år 2024. Denna bedömning är preliminär 
och beroende av framtida prioriteringar av planläggning. Planarbetet avses att 
bedrivas med utökat förfarande. 

3. Planenheten ges i uppdrag att ta fram planprogram för Grönklitt under förutsättning 
att planavtal tecknas.

Reservation
Joakim Larsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Planenheten mottog den 1 november 2022 en begäran om planbesked för del av fastigheten 
Hansjö 135:68 (område 2 och 3) i Grönklitt. Sökanden vill att området ska planläggas med 
syfte att möjliggöra för byggande av fritidsbostäder, cirka 30–50 
fritidshustomter/flerbostadshus. Planenheten har utrett möjligheten att genom planläggning 
utreda lämpligheten för den föreslagna markanvändningen. Utredningen har skett med 
befintliga planeringsunderlag och genom att skicka ut ärendet på remiss till kommunala 
remissinstanser och grannar. 

Planenhetens bedömning är att Orsa Grönklitt är av betydande intresse för allmänheten, 
främst utifrån befintliga rekreationsvärden och betydelse för friluftslivet. Att Grönklitt 
fortsätter att utvecklas med bostadsbebyggelse anses vara lämpligt under förutsättning att 
hänsyn tas till de natur- och rekreationsvärden som finns i området. Planenhetens bedömning 
är vidare att det finns frågor kring rekreationsvärden, naturvärden och trafiklösningar kopplat 
till områdena som också berör större delar av Grönklitt och som behöver studeras i ett större 
perspektiv. Planarbetet innebär bland annat ytterligare bedömningar kring om vissa 
inriktningar i översiktsplanen kan frångås eller inte. Parallellt med detaljplan för område 1,2 
och 3 bör därför arbetet med ett planprogram starta.

Samråd och granskning görs i planprocessen där sakägare och medborgare kan tycka till. Till 
ärendet finns redan en grannhöran inför planbesked.
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PROTOKOLLSUTDRAG
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Sammanträdesdatum: 2023-01-31

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Bilagor
Ansökan om planbesked
Undersökningsblankett för planbesked
Sammanställning av grannhöran inför planbesked
Tjänsteutlåtande planenheten 2023-01-17

Förslag till beslut
Planenheten föreslår utskottet för strategi att kommunstyrelsen beslutar:

1. Det är lämpligt att pröva den sökta åtgärden för område 2 och 3 på Hansjö 135:68 i en 
planprocess. 

2. Kommunstyrelsen har, i enlighet med 5 kap. 5 § plan- och bygglagen, prövat begäran 
om planbesked och avser att inleda en detaljplaneläggning. Beslut att anta 
planförslaget bedöms kunna fattas under år 2024. Denna bedömning är preliminär 
och beroende av framtida prioriteringar av planläggning. Planarbetet avses att 
bedrivas med utökat förfarande. 

3. Planenheten ges i uppdrag att ta fram planprogram för Grönklitt under förutsättning 
att planavtal tecknas.

Yrkanden
Joakim Larsson (M) yrkar avslag till beslutsförslag nr 1 och 2 men bifall till beslutsförslag nr 3.

Ordföranden yrkar bifall till tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Joakim Larssons yrkande och tjänsteförslaget och finner 
att utskottet bifallet tjänsteförslaget.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 2 KS 2022/31

Samverkansöverenskommelse Orsa kommun och 
lokalpolisområde Mora

Beslut
Utskottet för strategi föreslår:
Kommunstyrelsen godkänner Samverkansöverenskommelsen Orsa kommun och 
lokalpolisområde Mora som samtidigt ersätter den tidigare överenskommelsen.

Sammanfattning av ärendet
Orsa kommun och lokalpolisområde Mora har en samverkansöverenskommelse gällande 
gemensamt brottsförebyggande arbete. Överenskommelsen beslutades av kommunstyrelsen 
den 23 november 2021 och är giltig år 2021 till 2023.

En ny samverkansöverenskommelse har nu arbetats fram mellan parterna. 
Överenskommelsen syftar till att stärka, synliggöra, konkretisera och samordna kommunens 
och polisens insatser.

Målet för samverkansöverenskommelsen är att:

- Öka tryggheten och minska brottsligheten i Orsa kommun.
- Stärka samarbetet mellan Orsa kommun och lokalpolisområde Mora.

Den samverkan som bedrivits mellan parterna enligt nuvarande 
samverkansöverenskommelsen har upplevts positiv och effektiv av båda parter.

Parterna vill fortsätta att gemensamt arbeta fram lokala lägesbilder som ligger till grund för 
det brottsförebyggande arbetet. Detta sker likartat i hela länet med ledning av Länsstyrelsen 
Dalarnas framtagna mall för gemensam lägesbild.

Arbetet effektiviseras och struktureras ytterligare genom tillägg i denna överenskommelse. 
Tillägget är att kommunen och polisen använder sig av ett gemensamt framtaget arbetssätt 
och mall vid dokumentation av problembild (DAP). DAP innehåller kartläggning, 
orsaksanalys, mål, aktiviteter och uppföljning av problembilden. Även detta är likartat i hela 
länet.

Bilagor
Tjänsteutlåtande kommunledningen 2023-01-04
Samverkansöverenskommelse Orsa kommun och lokalpolisområde Mora med bilagorna lokal 
lägesbild och dokumentation av problembild (DAP).
Karta förordnande av ordningsvakter

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår:
Kommunstyrelsen godkänner Samverkansöverenskommelsen Orsa kommun och 
lokalpolisområde Mora som samtidigt ersätter den tidigare överenskommelsen.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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§ 3 KS 2023/5

Ombudgetering av investeringsmedel från 2022 till 2023

Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige bifaller äskad ombudgetering med 11 194 tkr av oförbrukade 
investeringsmedel från år 2022 till år 2023. Investeringsbudgeten 2023 uppgår därefter till 84 600 
tkr.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen, utskott för Samhälle, utskott för Lärande och utskott för Omsorg som alla har 
investeringsmedel kvar 2022 har äskat att belopp enligt bilaga överförs till investeringsbudgeten 
2023.

Ombudgeteringen kommer att påverka likviditeten med ytterligare 11,2 mkr i investeringsutgifter 
2023, tidigare budgeterade investeringar uppgår till 73,4 mkr för 2023.

Med de äskanden om ombudgetering som nu inkommit skulle de totala investeringarna 2023 uppgå 
till ca 84,6 mkr om alla äskanden bifalles.

Kommunstyrelsen äskar ombudgetering av medel för IT-projekt om 0,8 mkr för eventuella extra 
utgifter avseende det nya ledningssystemet Hypergene.

Utskott för Samhälle äskar en ombudgetering om 7,1 mkr för inköp av mark, investeringar i 
utlåningsstationer till biblioteket, stadsnätet, gator och vägar, gatubelysning, ishallen, ridhuset och 
andra fritidsanläggningar.

Utskott för Lärande äskar en ombudgetering om 0,3 mkr för att möjliggöra en uteplats för en ny 
förskoleavdelning inom Kyrkbyns skolområde.

Utskott för Omsorg äskar en ombudgering om 3,1 mkr för sex nya elbilar till hemtjänsten.

Bilagor
Tjänsteutlåtande ekonomikontoret 2023

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige bifaller äskad ombudgetering med 11 194 tkr av oförbrukade 
investeringsmedel från år 2022 till år 2023. Investeringsbudgeten 2023 uppgår därefter till 84 600 
tkr.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum: 2023-01-31

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 4

Aktuellt från BRÅ

Beslut
Utskottet lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Information från BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Även om Orsa är en väldigt trygg plats så 
har det förekommit ordningsstörningar under hösten 2022. Den omfattande skadegörelsen 
och inbrotten skapar otrygghet, frustration och är mycket kostsamt. Kommunen och polisen 
samverkar på olika sätt, bland annat genom BRÅ för att åtgärda dessa störningar. Dock är det 
polisen som ansvarar för ordningen i samhället.

Kommunen och polisen har i samverkan vidtagit en rad åtgärder för att komma till rätta med 
problembilden såsom fler bevakningsronder med väktare, ökad polisnärvaro med 
områdespoliser, tätare samverkansmöten med kommun, polis och näringsliv. Även om det 
har blivit lugnare så kvarstå problembilden och med bakgrund av detta har kommunen skickat 
en begäran om förordnande av ordningsvakter enligt § 3 lag om ordningsvakter till 
Polismyndigheten. 

Lägesbilden för övriga områden som hot och våld, extremism och kriminella nätverk, 
ungdomar och skolor samt alkohol och droger bedöms vara grönmarkerade dvs. utan 
störningar.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 5

Ekonomisk lägesavstämning

Beslut
Utskottet lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Det preliminära bokslutet är klart. Det visar på ett positivt ekonomiskt resultat för år 2022 om 
27 mkr. Dock kommer prisbilden framöver för tex livsmedel att fortsätta förändras och 
kostnaderna öka. En större avvikelse gäller omsorgen som har haft hög sjukfrånvaro pga. 
covid och därmed högre vikariekostnader än beräknat, vilket har påverkat resultatet negativt. 
Dock har verksamheten fått olika statliga bidrag som har kompenserat underskottet.

Investeringsbudgeten för år 2022 uppgick till 30 mkr men utfallet är 17 mkr. Dock väntas stora 
investeringar under nästa år bland annat för det särskilda boendet.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 6 KS 2023/7

Information om energiåtgången i kommunala lokaler

Beslut
Utskottet lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Orsa Lokaler informerar om energiåtgången i kommunala lokaler, det vill säga förbrukningen 
av el och fjärrvärme. Jämförelser görs mellan åren 2018 och 2022.

• Skolor och förskolor. Verksamheterna har en högre förbrukning 2022 jämfört med 
2018. En förskola har tillkommit och en förskolebyggnad har rivits efter 2018. 

• Kommunala kontor. Högst förbrukning under 2022 har Dalagatan 1 vilket kan bero på 
byte av ventilation och restaurangverksamhet i samma byggnad.  

• I simhallen och sporthallen är energiåtgången stor. 

I snitt förbrukar de kommunala lokalerna 200 kWh/kvm. 

Orsa Lokaler arbetar även med utbyggnad av solceller.
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Utskottet för strategi
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 7 KS 2023/47

Nominering till Småkom

Beslut
Utskottet lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Information om val till Småkom, de små kommunernas samverkan. Orsa kommun har 
möjlighet att nominera representanter till styrelsen. 

SmåKom är en partipolitiskt oberoende ideell förening för de, till invånarantalet, mindre 
kommunerna i Sverige. Föreningens syfte är att synliggöra och lyfta fram de små 
kommunernas aktuella och framtida utmaningar för riksdag, regering, myndigheter och 
övriga beslutsfattare.

Bilagor
Nyhetsbrev från Småkom, 2023-01-10
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 8 KS 2023/46

Nominering till styrelsen i föreningen Coompanion Dalarna

Beslut
Utskottet lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Orsa kommun har möjlighet att nominera en representant till styrelsen i föreningen 
Coompanion Dalarna. De är en ekonomisk föreningen som erbjuder kostnadsfri rådgivning 
och information till dem som vill starta företag tillsammans med andra.

Bilagor
Information från Coompanion Dalarna januari 2023
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§ 9 KS 2022/51

Delgivningar

• Beslut om förordnande av begravningsombud
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