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Kommunstyrelsens utskott för samhälle 
Plats och tid: Kyrkogatan 5, 2019-11-12 kl. 13:00-16:00 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande 
Magnus Bjurman (S), vice ordförande 
Leif Dahlfors (C)  
Lars Olov Simu (KD)  
Hans Nahlbom (S), ersättare för Joakim Larsson (M)  
 

Övriga deltagare: Birgitta Bogren, verksamhetschef samhälle 
Barbro Fischerström, kultur och fritidschef § 56, § 59-60.1, 
§ 60.3-60.5 
Sebastijan Fjellborg, enhetschef AME och integration 
Elin Djus, mark- och exploateringsingenjör § 57, § 60.2 
Anna Erkers, sekreterare 
 

Utses att justera: Hans Nahlbom 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 

 

 56 - 63 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Hans Nahlbom, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för 
samhälle 

Sammanträdesdatum: 2019-11-12 

Överklagningstid:  

Anslaget sätts upp:  Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 
Förändring av dagordning 3 

Svar på medborgarförslag om att omvandla gräsmattor till ängar 4 

Svar på medborgarförslag om boende för ensamkommande barn/ungdomar 5 

Vidare utredning om Orsa simhall 7 

Svar på medborgarförslag om klätter- och linbana 9 

Informationsärenden 11 

Delegationsbeslut 12 

Delgivningar 13 
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§ 56 OK KS 2019/00041-50 

 

Förändring av dagordning 
Sammanfattning av ärendet 
Utskottet godkänner den förändrade dagordningen med tillägg av ett extra 
informationsärende: 

• Föreningsbidragspolicy 
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§ 57 OK KS 2019/00268-2 

 

Svar på medborgarförslag om att omvandla gräsmattor till 
ängar 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att det pågår en översyn av grönyteskötseln i kommunen 
och i det arbetet kan medborgarförslaget om att omvandla gräsmattor till ängar 
beaktas. Förslaget anses därmed vara besvarat.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag från medborgare att omvandla gräsmattor till blommande ängar.  
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
 

Förslag till beslut 
Det pågår en översyn av grönyteskötseln i kommunen och i det arbetet kan 
medborgarförslaget om att omvandla gräsmattor till ängar beaktas. Förslaget anses 
därmed vara besvarat.  

 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 58 OK KS 2018/01212-2 

 

Svar på medborgarförslag om boende för ensamkommande 
barn/ungdomar 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar med hänsyn till beslutsunderlaget, åtgärderna i slutet av 
2018, samt fortsatta och kontinuerliga insatser från kommunens sida, anse 
medborgarförslaget besvarat.  

Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslaget inkom 2018-11-23 och beskriver situationen för ett antal (f.d.) 
ensamkommande ungdomar utan (då) uppehållstillstånd men som befann sig i 
asylprocessen och som har bott i kommunen sedan några år tillbaka. Förslaget kan ses 
som ett svar och reaktion på planer att lägga ner boendet på Järnvägsgatan och stödet 
för dessa ungdomar i slutet av 2018.  
Förslaget hänvisar till den (dåvarande) ”nya gymnasielagen” som möjliggör tillfälliga 
uppehållstillstånd för just den gruppen av ungdomar. 
Medborgarna ville lyfta frågan och förslaget handlade om att kommunen skulle 
fortsättningsvis ge ungdomarna möjlighet till en stabil boendesituation och därmed 
skapa förutsättningar för ungdomarna att kunna fortsätta och slutföra sina studier som 
grund för möjliga uppehållstillstånd. De efterfrågar en långsiktig lösning (åtminstone) 
fram tills ungdomarna kan söka CSN lånet och därmed klarar sina boendekostnader 
själva.   

Beslutsunderlag 
Under tiden som förslaget kom in jobbade kommunen redan med att hitta en lösning. 
Lösningen resulterade i ett beslutet som togs av kommunstyrelsens utskott för omsorg 
den 12 december 2018 och gäller fram till 30 juni 2020 (dok.nr. OK OMS 2018/00002-
45). Beslutet innebär att enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen (2001:453) lämna bistånd till 
aktuella ungdomar i form av ett tillfälligt boende i del av lägenhet.  
Ungdomarna kan under vissa förutsättningar ansöka om bistånd för hyreskostnader 
fram till de kan söka studielån från CSN (från höstterminen ungdomen fyller 20 år).  
Beslutet gäller till och med 30 juni 2020, eller till ungdomen flyttar till annat boende, 
eller får ett slutgiltigt avslag på sin asylansökan (grundansökan och ansökan om 
tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen) som vunnit laga kraft.  
 
En del ungdomar tog beslutet att flytta från kommunen innan lösningen blev klar. 9 
ungdomar stannade kvar. I dagsläget är det 8 ungdomar som bor i lägenheterna som 
Orsa kommun hyr av Orsa bostäder.  
Alla 8 ungdomar har fortsättningsvis genomfört sina studier på Mora gymnasium och 
sökt sig vidare efter sommaren 2019 och fortsätter nu med sina studier.  
Av dem 8 ungdomarna som bor i lägenheterna har nu 6 fått sina (tillfälliga) 
uppehållstillstånd och kommer att söka en förlängning. 4 av dessa ungdomar har 
möjlighet att söka CSN lånet från och med denna hösttermin, resterande kan på grund 
av åldern söka först från höstterminen 2020. Detta har tagits hänsyn till i nämnda 
beslutet.  
Ungdomarna har fått/får hjälp av en person anställd i kommunen som hjälper dem i 
vardagen, inkl. läxhjälp, ansökan om uppehållstillstånd och förlängning samt ansökan 
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till CSN. Ansvaret ligger formellt under verksamhetsområde Samhälle och 
integrationsenheten där det finns en samordnare som bland annat jobbar med frågan 
kontinuerligt. Ungdomarna har även fått information om och hjälp med att ställa sig i 
den kommunala bostadskön för att säkerställa en fortsatt stabil boendesituation även 
efter beslutets giltighetsperiod.  

Förslag till beslut 
Med hänsyn till beslutsunderlaget, åtgärderna i slutet av 2018, samt fortsatta och 
kontinuerliga insatser från kommunens sida föreslås att medborgarförslaget kan anses 
besvarat.  

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
SAMHÄLLE 
Sammanträdesdatum: 2019-11-12 
Dokument nr: OK KS 2019/00037-35 

7(13) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 59 OK KS 2018/01074-7 

 

Vidare utredning om Orsa simhall 
Beslut 
Utskottet för samhälle beslutar att: 
 
Verksamhetsområde Samhälle får följande uppdrag: 

1. I dialog med fastighetsägaren OLAB förtydliga drift- och underhållsåtgärder 
och -planer, respektive behov av hyrespåverkande investeringsåtgärder samt 
tidplan och i vilken grad åtgärderna är nödvändiga för simhallens fortlevnad. 

2. Verksamheten skapar ett egenkontrollprogram som noggrant följer 
utvecklingen i simhallen, särskilt med avseende på ventilation och 
vattenkvalité. Egenkontrollprogrammet ska ställas mot vedertagna gränsvärden 
för simhallar/badhus. Egenkontrollprogrammet ska även innehålla 
regelbundna gemensamma kontroller med verksamheten och fastighetsägaren 
för att följa anläggningens skick och utveckling. 

3. Verksamheten tar fram underlag på nyttjandegraden, både allmänhetens fria 
bad och arrangerade gruppaktiviteter, samt simhallens driftsekonomi 
(separerat från sporthallen i övrigt). 

4. Föra löpande dialog med föreningarna. 
5. Utredning klar till sista maj 2020. 

 
Utredningen ska svara på när tidpunkten inträder att simhallen inte längre kan drivas 
vidare utan hyrespåverkande investeringar. 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Då ny information framkommit beslutade kommunstyrelsen den 2019-10-28 att 
återremittera frågan om en eventuell nedläggning av Orsa simhall till 
samhällsutskottet. 
Ks motiverar återremissen med att utökad dialog ska ske med föreningar och andra 
aktörer för att titta på alternativa lösningar, behålla bassängen öppen så länge det är 
möjligt och samtidigt ytterligare utreda kostnader och konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
[Löpande text] 
 

Förslag till beslut 
Verksamhetsområde Samhälle får följande uppdrag: 

1. I dialog med fastighetsägaren OLAB förtydliga drift- och underhållsåtgärder 
och -planer, respektive behov av hyrespåverkande investeringsåtgärder samt 
tidplan och i vilken grad åtgärderna är nödvändiga för simhallens fortlevnad. 

2. Verksamheten skapar ett egenkontrollprogram som noggrant följer 
utvecklingen i simhallen, särskilt med avseende på ventilation och 
vattenkvalité. Egenkontrollprogrammet ska ställas mot vedertagna gränsvärden 
för simhallar/badhus. Egenkontrollprogrammet ska även innehålla 
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regelbundna gemensamma kontroller med verksamheten och fastighetsägaren 
för att följa anläggningens skick och utveckling. 

3. Verksamheten tar fram underlag på nyttjandegraden, både allmänhetens fria 
bad och arrangerade gruppaktiviteter, samt simhallens driftsekonomi 
(separerat från sporthallen i övrigt). 

4.  
5.  

 
Utredningen ska svara på när tidpunkten inträder att simhallen inte längre kan drivas 
vidare utan hyrespåverkande investeringar. 
 
 
Yrkande 
Magnus Bjurman (S) yrkar bifall med tillägg att föra löpande dialog med föreningarna 
samt att utredningen ska vara klar till den sista maj 2020.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och på tilläggsförslaget och 
finner att utskottet bifaller båda. 
 
 

Sändlista 
Klicka här för att ange text. 
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§ 60 OK KS 2018/01165-2 

 

Svar på medborgarförslag om klätter- och linbana 
Beslut 
 Utskottet för samhälle beslutar att återremittera till förvaltning med uppdrag att föra 
dialog med Bergetskolan inför att gå vidare till beslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förslagsställaren vill att Orsa kommun bygger en klätter- och linbana för barn och 
ungdomar i Orsa och föreslår plats i området runt elljusspåret vid Berget. 
 
Yttrande 
Förslaget är att kommunen ska bygga en klätter- och linbana för barn och unga, att 
banan bör ha flera svårighetsgrader, att det ska vara gratis för barn upp till 12 år och att 
det ska vara öppet på kvällar och helger. 
 
Det aktuella markområdet hyser idag belysta motionsspår i ett antal slingor, utegym 
samt fotbollsplan (grus). Sedan ett par år finns också en cykelpark som byggts upp och 
sköts av föreningen CK Uven, som tecknat ett nyttjandeavtal för ändamålet på mark 
som ägs av kommunen. Samtliga faciliteter är öppna för allmänheten och nyttjas på 
egen risk, så även cykelparken. 
 
Markområdet ägs av ett flertal olika, privata fastighetsägare. Kommunen har alltså 
ingen möjlighet att begränsa tillträdet till området, utan all verksamhet lyder under 
allemansrätten och är tillgängligt för allmänheten dygnet runt.  
 
Kultur och fritid har tittat på lite olika varianter på äventyrsbanor runt om i landet, till 
exempel www.lida.nu, www.bjornogarden.se, samt www.hellefors.se. Gemensamt är att 
samtliga drivs av företag, samtliga erbjuder enbart paket där instruktör ingår, och 
samtliga ligger från 150 kronor och uppåt för ca två timmar för målgruppen barn. Vid 
samtliga banor ska säkerhetsutrustning användas, som arrangören tillhandahåller. 
Någon heltäckande undersökning har absolut inte gjorts, men vi har inte hittat någon 
bana som erbjuder fri tillgänglighet på det sätt som nämns i förslaget. 
 
Med tanke på de säkerhetsarrangemang som omgärdar de äventyrsbanor som vi har 
tittat på bedömer vi att det inte är lämpligt ur säkerhetssynpunkt att kommunen bygger 
upp en sådan bana på en plats som alltid är fritt tillgänglig för allmänheten. 
 
På marknaden finns också banor som är mindre omfattande. Vissa är att betrakta mer 
som lekplatser, där torn och landgångar byggs samman och erbjuder barn att klättra 
och krypa under lek. Sådana banor byggs ofta vid dagis och på skolgårdar. 
 
Slutligen finns också väldigt enkla konstruktioner, i syfte att byggas upp hemma i 
trädgården, och i princip plockas ner efter dagens slut. Dessa är dock inte avsedda för 
allmänt bruk. 
 
Som kultur- och fritidschef ser jag positivt på att det växer fram aktiviteter som 
stimulerar människor i alla åldrar att röra på sig. Äventyrsbanorna som växer fram är 

http://www.lida.nu/
http://www.bjornogarden.se/
http://www.hellefors.se/
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uppskattade både lokalt och för besökare. Jag bedömer inte att kommunen ska bygga 
upp den här typen av äventyrsbanor och upplåta dem utan tillsyn. Däremot skulle jag 
välkomna ett företag som är intresserat av att etablera en äventyrsbana här i Orsa. 
 

Beslutsunderlag 
[Löpande text] 
 

Förslag till beslut 
Samhällsutskottet beslutar att inte gå vidare med medborgarförslaget.  
 

Sändlista 
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§ 61  

 

Informationsärenden 
1. Inlandsbanan 

Mikael Thalin återrapporterar från 
ägarträff i Östersund. Bland annat om 
infrastrukturinvestering för att 
transportera gods från norra Sverige till 
södra. Trafikverkets har till årsskiftet i 
uppdrag att undersöka inlandsbanans 
framtida roll. 

OK KS 2019/00041-48 

2. Försäljning av tre tomter 
Orsa kommun har tre tomter till 
försäljning via Länsförsäkringar 
fastighetsförmedling. 

OK KS 2019/00041-46 

3. Uppföljning av näringsstrategin och 
användandet av Buchtpengar  
Birgitta Bogren informerar om aktiviteter 
och insatser finansierade av 
Buchtpengarna för att stärka 
företagsklimatet i Orsa kommun. 

Uppföljning av näringslivsstrategin, om 
främjande myndighetsutövning, 
nätverkande, kompetensförsörjning, 
nyföretagarcentrum, företagarveckan samt 
samarbete mellan skola och näringsliv. 

OK KS 2019/00041-47 

4. Vinterfest 
Barbro Fischerström rapporterar från 
Vinterfest 2019. Biljettköpen har minskat. 

OK KS 2019/00041-49 

5. Extra informationsärende: 
Föreningsbidragspolicy 
Barbro Fischerström informerar att 
föreningsbidragspolicyn kommer att 
revideras för att förtydligas. Bland annat se 
över policyns omfattning, 
bedömningsgrunder och projektstöd. 

OK KS 2019/00041-51 
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§ 62  

 

Delegationsbeslut 
1. Bygglov - tillbyggnad och fasadändring, 

 
OK KS  

2. Markupplåtelseavtal för fiber,  
 

OK KS  

3. Markupplåtelseavtal för fiber,  
 

OK KS  

4. Markupplåtelseavtal för fiber,  
 

OK KS  

5. Markupplåtelseavtal fiber,  
 

OK KS  

6. Servitutsavtal VA-ledningar,  
 

OK KS  

7. Avtalsservitut VA-ledningar,  OK KS  

8. Avtalsservitut VA-ledningar,  
 

OK KS  

9. Bygglov - ändrad användning från 
personalutrymme till servering,  

 

OK KS  
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§ 63  

 

Delgivningar 
1. Protokollsutdrag från OK 

Kommunfullmäktiges sammanträde den 
30 september 2019 - Översiktsplan för 
Orsa kommun 

OK KS 2015/00026-32 
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