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Kommunstyrelsen 
Plats och tid: Tingssalen, kommunhuset, 2022-02-23 kl. 13:00 – 14.40 

Beslutande: Mikael Thalin (C) ordförande 
Susann Lindblad (C) vice ordförande 
Magnus Bjurman (S) 2:e vice ordförande 
Håkan Yngström (C) 
Aino Eurenius (C) 
Nina Wiik (C) 
Ulf Björklund (KD) ersättare för Bengt-Åke Svahn (KD) 
Joep Meens (MP) 
Hans-Göran Olsson (S) 
Ellenor Smids (S) ersätter Gunilla Elings-Friberg (S) 
Anders Johansson (V) 
Gunilla Frelin (M) 
Bibi Andersson (SD) 
 

Övriga deltagare: Jesper Karlsson omsorgschef §§ 12- 13 
Katja Lorenz Winkes medicinskt ansvarig sjuksköterska §12 
Barbro Fischerström kultur- och fritidschef § 14 
Birgitta Bogren chef verksamhetsområde samhälle § 15 
Ann-Sofie Werf, Nils Björklund, Sven-Olov Åsberg, Rune 
Werf från Föreningen Ny Rovdjurspolitik § 18.1 
Anna-Karin Millberg rektor § 18.3 
Marie Ehlin kommunchef 
Camilla Staberg sekreterare 
 

Utses att justera: Joep Meens (MP) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Camilla Staberg, sekreterare 

 

 

 

 12 - 20 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 

 

 

 ______________________________________ 

Joep Meens, justerare 
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ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Överklagningstid: 2022-03-07 - 2022-03-28 

Anslaget sätts upp: 2022-03-07 Anslaget tas ner: 2022-03-29 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 12 OK OMS 2022/00028-1 

 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 för verksamhet omsorg 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Patientsäkerhetsberättelse 2021 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. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde omsorg 2022-02-10 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 med bilagor för verksamhet omsorg 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår: 
Kommunstyrelsen antar Patientsäkerhetsberättelse 2021 för verksamhet omsorg. 
 

Sändlista 
Verksamhetsområde omsorg 
MAS 
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§ 13 OK OMS 2022/00024-1 

 

Riktlinjer för serveringstillstånd 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för serveringstillstånd enligt förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade den 27 september 2021 ett beslut om att uppdra till 
kommunstyrelsen att i riktlinjer för serveringstillstånd förtydliga att alkoholservering i 
kommunens anläggningar och lokaler inte får ske när barn- och ungdomsverksamhet 
bedrivs. 
 
Ett sådant förtydligande föreslås nu under avsnitt 2.4 (olägenheter på grund av 
serveringsställets belägenhet eller andra skäl, sid 6) i förslaget till nya riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde omsorg 2022-02-02 
Förslag till nya riktlinjer för serveringstillstånd i Orsa kommun 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-09-27 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår: 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för serveringstillstånd enligt bilagt förslag. 
 

Sändlista 
Verksamhetsområde omsorg 
Alkoholhandläggare 
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§ 14 OK KS 2021/00445-28 

 

Föreningsbidrag 2022 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar följande föreningar bidrag för 2022: 
Junis Orsa   15 000 kr 
Siljans båtförbund  3 500 kr 
Dalarnas Folkrörelsearkiv  5 000 kr 
SMU/Equmenia  25 000 kr 
Ängklockans 4H  15 000 kr 
Orsa IF Fotboll  40 000 kr 
Orsa IK   100 000 kr 
Orsa ridklubb   200 000 kr 
Orsa-Mora Skating  100 000 kr 
Ovansiljans sportklubb  40 000 kr 
Orsa Operasällskap  20 000 kr 
Kulturföreningen Lyran  20 000 kr 
Orsa Grafik   20 000 kr 
Orsa konstförening  15 000 kr 
Orsa Slipstensförening  15 000 kr 
Orsa-Skattunge hembygdsförening 80 000 kr 
Orsayran   195 000 kr 
Orsa Närradioförening  10 000 kr 
SPF Seniorerna Orsabygd.  40 000 kr 
SKPF Norra Dalarna  5 000 kr 
PRO Orsa   40 000 kr 
Orsa för mångfald  15 000 kr 
Strokeföreningen  3 000 kr 
 
Kommunstyrelsen avslår följande föreningsbidrag 2022: 
SH-BOOM 
Sörmedsjöns byförening 
Andra chansen 
CCC 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens samlade budget för föreningsbidrag uppgår till 1 688 000 kr per år. I 
posten ingår vissa bidrag där kultur- och fritidschefen fattar beslut enligt 
delegationsordningen, till exempel lokalt aktivitetsstöd och stöd till studieförbund. 
För närvarande finns inga uppdragsavtal, då de gamla avtalen avslutades under 2021. 
Totalt belopp att disponera för beslut är 1 226 200 kr. 
 
Verksamhetsområde samhälle lämnar ett samlat förslag inom befintligt utrymme. 
Förslaget uppgår till 1 021 500 kr, fördelat enligt sammanställningen som ingår i 
beslutsunderlaget. Resterande medel föreslås kvarstå för beslut vid ett senare tillfälle 
under 2022. 
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2022 uppgår de totala ansökningarna till 1 497 200 kr, dvs 271 000 kr mer än 
tillgängligt utrymme. Verksamhetsområde samhälle har gjort en samlad bedömning av 
inkomna ansökningar, vilken verksamhet som föreningarna har genomfört tidigare, 
vad som planeras samt ekonomiska förutsättningar. Till grund för bedömningarna 
finns antagen policy för stöd till föreningar. 
 
De flesta ansökningar hänvisar till påverkan av pandemin. Vissa föreningar har förlorat 
kostnader, andra har förlorat intäkter. Gemensamt är att verksamheten och 
aktiviteterna har påverkats men även möjligheten att planera. 
 
Inför säsongen 2022 har ansökningsdatum ändrats från 30 april till 30 november. 
Samtliga föreningar som har sökt medel tidigare har fått information om detta. De 
flesta har uppmärksammat det ändrade datumet, men vissa som brukar söka medel har 
ännu inte inkommit med någon ansökan. Det finns anledning att tro att några 
ansökningar kommer att inkomma vid det gamla datumet, dvs den 30 april. 
Verksamhetens förslag är därför att en mindre summa kvarstår för beslut vid senare 
tidpunkt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2022-02-14 
Sammanställning över årets ansökningar avseende föreningsbidrag 
Policy för stöd till föreningar 2021–2023 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:  
 
Bevilja följande föreningar bidrag för 2022: 
 
Junis Orsa   15 000 kr 
Siljans båtförbund  3 500 kr 
Dalarnas Folkrörelsearkiv  5 000 kr 
SMU/Equmenia  25 000 kr 
Ängklockans 4H  15 000 kr 
Orsa IF Fotboll  40 000 kr 
Orsa IK   100 000 kr 
Orsa ridklubb   200 000 kr 
Orsa-Mora Skating  100 000 kr 
Ovansiljans sportklubb  40 000 kr 
Orsa Operasällskap  20 000 kr 
Kulturföreningen Lyran  20 000 kr 
Orsa Grafik   20 000 kr 
Orsa konstförening  15 000 kr 
Orsa Slipstensförening  15 000 kr 
Orsa-Skattunge hembygdsförening 80 000 kr 
Orsayran   195 000 kr 
Orsa Närradioförening  10 000 kr 
SPF Seniorerna Orsabygd.  40 000 kr 
SKPF Norra Dalarna  5 000 kr 
PRO Orsa   40 000 kr 
Orsa för mångfald  15 000 kr 
Strokeföreningen  3 000 kr 
 
Avslå följande föreningsbidrag 2022: 
SH-BOOM 
Sörmedsjöns byförening 
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Andra chansen 
CCC 
 

Sändlista 
Kultur- och fritidschef 
Chef verksamhetsområde samhälle 
Berörda föreningar 
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§ 15 OK KS 2022/00013-2 

 

Remissvar för nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022–2033 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar sammanställningen av remissynpunkter gällande nationell 
plan för transportinfrastruktur 2022 - 2033 som sitt eget.  
 

Reservation 
Anders Johansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
Joep Meens (MP), Gunilla Frelin (M) och Ulf Björklund (KD) lämnar en skriftlig 
reservation enligt bilagor. 

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket har gett Orsa kommun möjlighet att ge synpunkter på nationell plan för 
transportinfrastruktur 2022 – 2033. Kommunen anser bland annat att det är viktigt att 
vägprojektet Vattnäs – Trunna (E45) genomförs enligt plan, men även att det är ytterst 
viktigt att det skapas sammanhängande och säkra gång- och cykelvägar mellan Orsa 
och Mora inom ramen för den nationella planen och projekt Vattnäs -Trunna. 
 
Ytterligare synpunkter gäller bland annat att dagens regelverk för statlig 
medfinansiering måste ses över och att Inlandsbanan måste få högre stadsbidrag så att 
de kan jobba för en mer hållbar, miljövänlig och regionsförstorande utveckling.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2022-02-22 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2022-02-17 
Remissförslag nationell plan för transportinfrastruktur 2022 – 2033 
Orsa kommuns remissynpunkter 2022-01-17. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår: 
Kommunstyrelsen antar sammanställningen av remissynpunkter gällande nationell 
plan för transportinfrastruktur 2022 - 2033 som sitt eget.  
 

Yrkanden 
Anders Johansson (V) yrkar på att ta bort ”enligt plan” i samband med omnämnandet 
av projektet Vattnäs – Trunna (E45) i första punkten under rubriken bakgrund samt i 
andra meningen under rubriken vägar i kommunens remissvar. 
 
Hans-Göran Olsson (S), yrkar med instämmande av Magnus Bjurman (S), bifall till 
utskottets förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Anders Johanssons yrkande och utskottets förslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller det sistnämnda.  
 

Sändlista 
Trafikverket 
Verksamhetsområde samhälle 
  







 

Kristdemokraterna i Orsa 

Kommunstyrelsen den 2022 02 23 

Reservation,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
avseende  kommunstyrelsens svar på remiss  gällande Nationell transport- och infrastrukturplan.                                                                                                                                                         
Reservationen avser punkten Europaväg 45, delen Vattnäs – Trunna. 

 

Kristdemokraterna har under ärendets hela hantering avseende E 45 haft avvikande mening i ett 
antal väsentliga punkter i utredningsmaterialet och förslaget till vägdragning av E 45, delen Vattnäs – 
Trunna. Av den anledningen har vi inte deltagit i tidigare av kommunstyrelsen respektive 
kommunfullmäktige fattade beslut i ärendet, utan anfört reservation.  Som konsekvens av detta 
reserverar vi oss, till idag, framlagt förslag till yttrande på remissen. 

Våra avviker i huvudsak enligt nedan: 

1. På grund av det stora ingreppet i den unika miljön och jordbrukslandskapet längs 
Digerbergets sluttning som vägdragningen medför, borde en vägkorridor i första hand öster 
om byarna grundligare ha studerats, i ett tidigt skede. 

2. Beslutet om vägkorridor antogs redan 2007. Innan det slutliga ställningstagandet nu 
fastställes, vore en självklar omprövning given, eftersom ett genomförande tidigast kommer 
att ske drygt tjugo (20) år senare. Under dessa år föreligger redan åtskilliga beslut ifråga om 
miljö och miljöprövning som Trafikverket inte implementerat, beslutade av Sveriges Riksdag. 
Riksrevisionsverket har också påpekat att implementeringen av fattade beslut, generellt sett, 
inte skett i avsedd takt.  

3. Trots förlust av 10-12 ha värdefull jordbruksmark som tas i anspråk för vägdragningen, med 
stor risk för nedmontering av befintliga jordbruk på sikt, anger man inte något 
ändringsförslag i svaret. En stor förlust för hela vår unika miljö längs Digerbergets sluttning.  

4. Istället för de två mindre, fortfarande farliga parkeringsfickorna norr och söder om Holens 
bystuga, borde skapas ett större ”Orsastopp” kring f d Östlunds Café. Där är utsikten över 
sjön, mot Orsa samhälle och vyn mot fäbodarna i norr, som vackrast. Ett farligt stopp som 
inte förbättras med föreslagna vägfickor. Här, där mängder av turister redan idag stannar, 
borde ett ”Välkommen Orsa” planeras som ersättning för stoppet vid hembygdsgården, som 
nu kommer att få en stor rondell som tar utrymmet.  

5. Den nya vägdragning mellan Vattnäs och Vångsgärde beslutades i ett tidigt skede när det var 
trång passage mellan fastigheterna vid Kråkgårdarna. Den passagen är idag helt öppen varför 
den befintliga vägen mycket väl skulle kunna breddas  istället för intrång med en flera 
kilometer lång asfaltkorridor genom värdefull skogsmark. 

Med här angivna punkter pekar vi på möjligheter som borde tagits med i kommunens yttrande på 
remissen. Utöver miljöförbättring skulle kostnaden för vägdragningen sannolikt också kunna 
reduceras. Inte minst bättre hänsynstagande till byfolket och allmänna opinionens vilja vore 
önskvärt, istället för anamma Trafikverkets ultimativa idéer. 

Orsa 2022 02 23    

Ulf Björklund                                                                                                                                                                                                                                              
Kd-ordförande, Orsa  
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§ 16 OK KS 2020/00187-2 

 

Svar på motion om friskvårdspeng 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige bifaller motionen i sin helhet.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Orsa kommunfullmäktige har lämnat en motion om friskvård för 
anställda i kommunen med följande förslag: 

- Friskvårdspengen höjs till 1000 kr (Regionen har idag 1 500 kr). 
- Att man gör det administrativt enklare att söka friskvårdspeng genom att tillåta 

att man kan ta ut hela summan vid ett tillfälle om man så vill.  
- Om man anser att budgeten för friskvårdspeng inte räcker till, utökar budgeten. 

Från och med 1 januari 2022 höjdes friskvårdsbidraget från 800 till 1 200 kr. Beloppet 
utbetalas också i sin helhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande personalenheten 2022-01-31 
Motion 2020-02-23 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige bifaller motionen i sin helhet.  

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 17 OK KS 2022/00049-1 

 

Ombudgetering av investeringar från 2021 till 2022 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige bifaller äskade omföringar av investeringsmedel om totalt  
8 684 tkr till 2022 års investeringsbudget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
2021 års investeringsbudget utnyttjades inte till fullo och vid årets slut återstod  
10 miljoner kr (10 275 tkr). Nämnderna har inkommit med äskanden om att få föra 
vidare 8 684 tkr till 2022 års investeringsbudget. 
 
I äskandet ingår 1 000 tkr för utskottet för omsorg trots att de utnyttjade sin fulla 
investeringsbudget år 2021.Detta med anledning av att det totalt sett ändå finns 
utrymme. Omsorgen är också i behov av fordonsinköp både vad gäller utökning av 
fordon samt utbyte av leasingbil. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande ekonomienheten 2022-02-04 
Investeringsbudget 2022 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi: 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla äskade omföringar av 
investeringsmedel om totalt 8 684 tkr till 2022 års investeringsbudget. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 18  

 

Informationsärenden 
1. Presentation av föreningen Ny 

Rovdjurspolitik (Ann-Sofie Werf, Nils 
Björklund, Sven-Olov Åsberg och Rune 
Werf) 

Ny Rovdjurspolitik är en riksorganisation 
med ca 3 000 medlemmar. Lokal-
föreningen i Dalarna har ca 500 
medlemmar.  

Föreningen verkar för en nystart av 
rovdjurspolitiken dvs. en översyn av lagar 
och riktlinjer inom området. Föreningen 
menar att ett vargrevir som hotar en 
bondes eller en fäbods lönsamhet och 
överlevnad borde tas bort. 

Kommunen har tidigare haft en 
folkomröstning (år 2006) kring frågan om 
kommunen ska verka för att det ska bli 
möjligt att freda tamdjur och hundar vid   
ett direkt rovdjursangrepp även utanför 
hägn. Det är dock inte en kommunal fråga 
utan en sak för statliga myndigheter.  

OK KS 2022/00006-9 

2. Lägesrapport om byggnationen av 
särskilt boende på KS (Marie Ehlin) 

Trafikverket och SGI (Statens Geotekniska 
Institut) har tidigare ställt frågor och 
lämnat synpunkter gällande detaljplanen 
för det nya särskilda boendet. Kommunen 
har svarat samt lämnat efterfrågade 
kompletteringar som godtagits.  

Det som kvarstår är att kommunen ska ta 
hållfastigheten för vägarna i beaktande. 
Orsa Lokaler AB har skickat in dispens för 
Skyttolabäcken till Länsstyrelsen.  

 

OK KS 2019/01201-99 
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3. Information om ombyggnationen av 
förskolan Trimsarvet (Anna-Karin 
Millberg) 

Förskolan Trimsarvet ska byggas om och 
därför kommer barnen att behöva vara i 
tillfälliga lokaler under ett läsår. 
Verksamheten har undersökt olika 
lösningar och funnit att den bäst lämpade 
lokalen är annexet på Skeer. Det är 
sammanlagt 30 barn som är berörda och 
6,5 personal. Utflyttning beräknas ske 
under vecka 28. 

Vårdnadshavare kommer att informeras 
via ett personligt brev. Information 
kommer även finnas på kommunens 
webbplats, bland annat med bilder på hur 
den nya förskolan är tänkt att se ut. 
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§ 19  

 

Delegationsbeslut 
1. Protokoll utskott för lärande 2022-01-20 OK LÄR 2022/00001-2 

2. Protokoll kommunstyrelsens utskott för 
omsorg 2022-01-19 

OK OMS 2022/00002-3 
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§ 20  

 

Delgivningar 
1. Protokoll Kommunstyrelsen 2022-01-31 OK KS 2022/00003-4 

2. Styrelseprotokoll Dalabanans intressenter 
2021-12-03 

OK KS 2022/00026-2 

3. Styrelseprotokoll Utveckling i Dalarna 
Holding AB 2022-01-20 

OK KS 2022/00026-3 

4. Styrelseprotokoll Orsa Vatten och Avfall 
AB 2022-01-26 

OK KS 2022/00026-4 

5. Skrivelse om inlösen av aktier från 
Grönklittsgruppen 

OK KS 2022/00026-6 

6. Protokoll gemensamma servicenämnden 
IS/IT 2022-02-11 

OK KS 2022/00026-7 
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