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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-02-13 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 30 KS 2022/31 

 

Samverkansöverenskommelse Orsa kommun och 
lokalpolisområde Mora 

Beslut 
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. 

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. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2023-01-31 
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. 

Skickas till 
Polisen 
Säkerhetskyddschef/beredskapssamordnare 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-02-13 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 31 KS 2023/5 

 

Ombudgetering av investeringsmedel från 2022 till 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
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 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. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2023-01-31 
Tjänsteutlåtande ekonomikontoret 2023-01-02 
Sammanställning ombudgeteringar 

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. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-02-13 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 32 KS 2022/14 

 

Ett Dalarna fritt från våld 2023–2028 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar länsstrategin Ett Dalarna fritt från våld. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har i bred samverkan tagit fram ett förslag till en länsgemensam strategi för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Med mäns våld mot kvinnor avses alla 
former av fysiskt och psykiskt, inklusive sexuellt våld och hot mot kvinnor och män, flickor och 
pojkar, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld samt förtryck och prostitution och 
människohandel. 

Syftet med strategin är att främja samverkan mellan länets berörda aktörer och peka ut 
gemensamma målsättningar för det regionala arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Den 
regionala strategin pekar ut fyra mål som tydliggör vad som behöver uppnås i länet för att 
våldet ska förebyggas, att det ska minska och slutligen upphöra. Strategin sträcker sig över 
perioden 2023–2028. 

Strategidokumentet utgår från den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor som Orsa 
kommun redan arbetar utifrån.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för omsorg 2023-01-25 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde omsorg 2023-01-16 
Ett Dalarna fritt från våld, förslag till länsstrategi 2023–2028 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår: 
Kommunstyrelsen antar den bilagda länsstrategin Ett Dalarna fritt från våld. 

Skickas till 
Länsstyrelsen Dalarna 
Verksamhetsområde omsorg 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-02-13 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 33 KS 2023/37 

 

Patientsäkerhetsberättelse 2022 för verksamhet omsorg 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Patientsäkerhetsberättelse 2022 för verksamhet omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden, i vårt fall kommunstyrelsen, ska i egenskap av vårdgivare varje år  
fastställa en patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att  
öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra  
patientsäkerheten. 

Inspektion för vård och omsorg (IVO) har varit på platsbesök för att presentera det 
nationella och i synnerhet Orsas resultat i den omfattande nationella granskningen av 
hälso- och sjukvård i särskilda boenden. Bristområden som nämns i rapporten från IVO är 
läkemedelsgenomgångar, palliativ vård och kompetensförsörjning. Dessa områden har 
redan tidigare varit identifierade förbättringar som verksamheten ska fortsätta arbeta 
med under 2023. Övriga mål är bland annat att återuppta arbetet med implementering av 
kvalitetssäkrande arbetssätt som BPSD och användning av kvalitetsregister som Senior 
Alert i förebyggande samt Palliativa registret i utvärderande syfte. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för omsorg 2023-01-25 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde omsorg 2023-01-19 
Patientsäkerhetsberättelse 2022 med bilagor 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår: 
Kommunstyrelsen antar Patientsäkerhetsberättelse 2022 för verksamhet omsorg. 

Skickas till 
Verksamhetsområde omsorg 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-02-13 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 34 KS 2023/43 

 

Kvalitetsredovisning 2021/2022 - verksamhet lärande 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsredovisningen för verksamhetsområde lärande 
för läsåret 2021/2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Huvudmannen är enligt 4 kap. § 4–6 skollagen ålagda att ha ett dokumenterat 
systematiskt kvalitetsarbete både på enhetsnivå och huvudmannanivå.  

Kvalitetsrapporten innehåller information om läsåret som gått och om det kommer att göras 
förändringar inför nästa läsår. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för lärande 2023-01-26 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde lärande 2023-02-09 
Kvalitetsredovisning 2021/2022 – verksamhet lärande 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår: 
Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsredovisningen för verksamhetsområde lärande 
för läsåret 2021/2022. 

Skickas till 
Verksamhetsområde lärande 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-02-13 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 35 KS 2023/29 

 

Föreningsbidrag 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen fördelar 2023 års föreningsbidrag enligt bifogad sammanställning. 

Kommunstyrelsen återremitterar ansökan från Equmenia till förvaltningen för att utreda 
samstämmigheten mellan kommunens policy för föreningsbidrag och aktiviteter med 
religiösa inslag i ansökan. 

Jäv 
Mats Lusth (C) och Eva Janstad (V) anmäler jäv och närvarar inte under denna punkt. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens samlade budget för föreningsbidrag uppgår till 1 688 000 kronor per år. I posten 
ingår bidrag där kultur- och fritidschefen fattar beslut enligt delegationsordning, till exempel 
om lokalt aktivitetsstöd och stöd till studieförbunden. I posten ingår även uppdragsavtal som 
kommunen tecknar med föreningar. Totalt belopp att disponera för kommunstyrelsens beslut 
efter hänsyn till ovanstående uppgår till 1 051 200 kronor. 

Verksamheten lämnar ett samlat förslag inom befintligt utrymme. Förslaget uppgår till 946 
900 kronor. Verksamheten föreslår att resterade medel sparas för att kunna möta eventuella 
behov som uppstår senare under året. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2023-01-24 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2023-01-12  
Policy för stöd till föreningar 
Sammanställning över årets ansökningar samt ansökningar från föreningar 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår: 
Kommunstyrelsen fördelar 2023 års föreningsbidrag enligt bifogad sammanställning. 

Yrkanden 
Joakim Larsson (M) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Magnus Bjurman (S) yrkar att ansökan från Equmenia återremitteras till förvaltningen för att 
utreda samstämmigheten mellan kommunens policy för föreningsbidrag och aktiviteter med 
religiösa inslag i ansökan och yrkar bifall till resterande ansökningar enligt utskottets förslag. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-02-13 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först proposition på yrkandet om återremiss eller om ärendet ska avgöras 
idag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen återremitterar ansökningen enligt Magnus 
Bjurmans yrkande. Ordförande ställer sedan proposition på resterande ansökningar och 
finner att kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.  

Skickas till 
Verksamhetsområde samhälle 

10



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-02-13 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 36 KS 2022/35 

 

Planbesked för område 2 och 3 i Grönklitt 

Beslut 
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 teckna. 

Reservation 
Joakim Larsson (M), Marc Ersson (SD), Roine Andersson (SD), Lars Olov Simu (KD) och Eva 
Janstad (V) reserverar sig mot beslutet och meddelar att de lämnar en skriftlig reservation 
före justeringen. 

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. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2023-01-31 
Tjänsteutlåtande planenheten 2023-01-17 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-02-13 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Ansökan om planbesked 
Undersökningsblankett för planbesked 
Sammanställning av grannhöran inför planbesked 

Förslag till beslut 
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 teckna. 

Yrkanden 
Joakim Larsson (M) yrkar, med instämmande av Marc Ersson (SD) och Lars Olov Simu (KD), 
avslag på beslutsförslag ett och två men bifall till förslag tre.  

Magnus Bjurman (S) och Anders Rosell (S) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer utskottets förslag mot Joakims Larssons yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunstyrelsen godkänner följande ordning: ja-
röst för utskottets förslag och nej-röst för Joakim Larssons yrkande. Omröstningen utfaller 
med åtta ja-röster och fem nej-röster enligt bilaga och därmed beslutar kommunstyrelsen 
enligt utskottets förslag. 

 

Skickas till 
Planenheten 
Samhälle Orsa 
Orsa Grönklitt 
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  Närvaro- och omröstningslista 
  
  Kommunstyrelsen 2023-02-13 
  

Ledamot eller 
tjänstgörande ersättare 

   § 36 § § 

Närvaro Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
 

Ja Nej Avstår 

Fredrik Jansson (C) 1 1         

Susann Lindblad (C) 1 1         

Håkan Yngström (C) 1 1         

Mats Lusth (C) 1 1         

Anders Rosell (S) 1 1         

Gunilla Elings Friberg (S) 1 1         

Marc Ersson (SD) 1  1        

Roine Andersson (SD) 
ersätter Ann-Sofie Ivarsson 
(SD) 

1  1        

Lars Olov Simu (KD) ersätter 
Bengt-Åke Svahn (KD) 

1  1        

Eva Janstad (V) 1  1        

Joakim Larsson (M) 1  1        

Magnus Bjurman (S) 1 1         

Mikael Thalin (C) 1 1         

Summa 13 8 5        

 
 

Övriga närvarande Befattning Ärende nr 
Carina Konradsson (C) Ej tjänstgörande ersättare  
Bo Konradsson (C) Ej tjänstgörande ersättare  
Jan Segerstedt (C) Ej tjänstgörande ersättare  
Hans-Göran Olsson (S) Ej tjänstgörande ersättare  
Lennart Eriksson (S) Ej tjänstgörande ersättare  
Gunilla Frelin (M) Ej tjänstgörande ersättare  
Elisabet Setterlund 
Alvarsson (M) 

Ej tjänstgörande ersättare  

Mikael Sundin (SD) Ej tjänstgörande ersättare  
Joep Meens (MP) Ej tjänstgörande ersättare  
Marie Ehlin Kommunchef  
Camilla Staberg Sekreterare  
Daniel Falk Planchef  
Adam Nyman Planarkitekt  

 
 
 
 
 

 



Skriftlig reservation för beslut om Planbesked för Grönklitt 
Nybyggnation och satsning för Grönklitt välkomnas, dock med yrkande om avslag för den sökta 
markanvändningen enligt punkt 1 och 2. Exploatering och ändringar i detaljplaner bör ske med 
vägledning från vad som framkommer i det kommande planprogrammet och med mer hänsyn till 
lokala intressen och områdets naturmiljöer. Det är viktigt att ha en tillräcklig planering för 
infrastruktur, fysisk gestaltning och faciliteter för området som helhet, innan större eller mer känsliga 
exploateringar görs.  
 
Moderaterna 
Sverigedemokraterna 
Kristdemokraterna 
 



Vänsterpartiet i Orsa reserverar sig mot det positiva beslutet angående planbesked för 
område 2 och 3 i Grönklitt.  
Beslutsärende nr. 7 i kallelsens dagordning för KS-möte 2023-02-13. 
 
Motivering:  
Vi finner inte att det finns en samlad långsiktig bild av hur Grönklitt kan utvecklas. Vi menar 
att det är förhastat att nu gå vidare med område 2 och 3, innan hela områdets 
förutsättningar beaktats. En arbetsgång där hela området ligger på bordet skulle kunna 
öppna möjligheter, både för byggande på andra områden inom Grönklitt, och för de som 
redan äger fastigheter, som inte vill ha byggnation inpå knuten.  
 
I grunden menar vi också att majoriteten prioriterat fel i arbetsordningen till 
byggnadskontoret. I första hand må vi se till att de jobbar med förutsättningarna för 
byggande av bostäder i Orsa så att kompetent personal som söks av företag och kommun, 
har någonstans att flytta in.   
 
Orsavänstern 
Orsa 14 februari 2023 
 

 
 
Ordf. Eva Janstad 
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§ 37 KS 2023/47 

 

Nominering till Småkom 

Beslut 
Kommunstyrelsen nominerar Olof Herko (S) som representant till styrelsen för Småkom 
under mandatperioden 2023–2026.  

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun är medlem i Småkom, de små kommunernas samverkan, och 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. 

Beslutsunderlag 
Nyhetsbrev från Småkom, 2023-01-10 

Yrkanden 
Magnus Bjurman (S) föreslår att nominera Olof Herko (S) som representant till styrelsen för 
Småkom under mandatperioden 2023–2026.  

Skickas till 
Småkom 
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§ 38 KS 2023/46 

 

Nominering till styrelsen i föreningen Coompanion Dalarna 

Beslut 
Orsa kommun avstår från att nominera en representant till styrelsen i föreningen 
Coompanion Dalarna. 

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

Beslutsunderlag 
Information från Coompanion Dalarna januari 2023 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår att kommunen avstår från att nominera en representant till styrelsen i 
Coompanion Dalarna. 

Skickas till 
Coompanion Dalarna 
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§ 39 KS 2023/39 

 

Information om avvikelser inom omsorgen 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om avvikelser inom omsorgen. Rapporteringen sker per halvår och under 
perioden 1 juli – 31 december 2022 var det totalt 313 avvikelser. Fallolyckor utan att brukaren 
skadar sig är den vanligaste avvikelsen och läkemedelsavvikelser är näst vanligast. Antalet 
och typen av olyckor är beroende på antalet brukare, sjukdom och sjukdomsinsikt. 
 
Verksamheten har gjort olika åtgärder för att förhindra fallolyckor, till exempel förebyggande 
arbete i form av att uppmana brukare att larma före förflyttning, plocka bort mattor, dricka 
mindre alkohol och flytta möbler. 
 
Avvikelser inom SoL och LSS är avvikelser som inte rör brukares hälsa utan mer brister i 
insatser eller utförandet. Det kan till exempel vara försenade besök, brister i planering eller 
frånvaro av personal.  
 
Generellt sett så har verksamheterna inom omsorgen blivit bättre på att rapportera avvikelser 
och ta fram genomförandeplaner. 
 

Beslutsunderlag 
Rapport om avvikelser inom omsorgen under andra halvåret 2022 
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§ 40 KS 2023/7 

 

Information om planprocessen 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information från miljö- och byggnadsförvaltningen (planenheten) om planprocessen. 
 
Varje kommun ska ha en översiktsplan som ger vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras. 
 
Detaljplan upprättas i allmänhet när det ska byggas nytt i en tätort eller annan sammanhållen 
bebyggelse. Planen reglerar bland annat var byggnaden placeras och dess utformning. En 
detaljplan består av en plankarta, som är det juridiskt bindande dokumentet, och en 
planbeskrivning som förklarar plankartan. Detaljplanen måste reglera användningen, 
gränserna för allmän plats och kvartersmark men även genomförandetid som är fem till 
femton år. Den kan även visa ansvaret för skötsel, dvs om det är kommunalt eller enskilt 
huvudmannaskap.  
 
Planprogram med utgångspunkter och mål tas fram för att underlätta detaljplanearbetet. Ett 
sådant kan vara aktuellt där det är många intressenter eller starka motstående intressen. 
 
Planläggningen ska syfta till att mark- och vattenområden används på det lämpligaste sättet 
med hänsyn till dess beskaffenhet, läge och behov. Det kan till exempel vara naturvärden, 
våtmark eller andra vattenförhållanden och möjligheter till trafikförsörjning. 
 
Processen innehåller flera olika steg: 
 

1. Beslut om planuppdrag  
2. Samråd kring ett första förslag då allmänheten kan yttra sig 
3. Utskick av ett granskningsförslag då allmänhet och remissinstanser kan yttra sig 
4. Antagande av ett förslag som går att överklaga hos Mark- och miljödomstolen  
5. Planen vinner laga kraft.  

 
Planbesked är inte bindande, dvs. det är inte garanterat att sökande får bygga på platsen, och 
kan inte överklagas. Detaljplanearbetet fortsätter efter ett planbesked. 
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§ 41 KS 2023/71 

 

Rapport delegationsbeslut december 2022- januari 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten om delegationsbeslut. 
 

Beslutsunderlag 
Rapport delegationsbeslut december 2022-januari 2023 
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§ 42 KS 2023/23 

 

Delgivningar KS 
1. Styrelseprotokoll Orsa Lokaler AB 2022-12-16 
2. Styrelseprotokoll Orsabostäder AB 2022-12-16 
3. Verksamhetsberättelse 2022 Siljan Geopark 
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