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Kommunstyrelsens utskott för samhälle 
Plats och tid:  Kulturhuset Kung Gustavs väg, 1 2019-02-26 kl. 13:00-16.40 

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

Övriga deltagare: Birgitta Bogren, verksamhetschef samhälle 
Elin Djus, mark- och exploateringsingenjör § 7-11.4, § 11.6 
Emil Holback, projektledare § 7-11.4, § 11.6 
Barbro Fischerström, kultur- och fritidschef 
Anneli Eriksson, trafikingenjör § 11.1 -11.3, § 11.5-11.6 
Wiktoria Lundqwist, näringslivsutvecklare § 11.1 -11.3, § 
11.5-11.6 
Mats Olsson, drifttekniker § 11.1 -11.3, § 11.5-11.6 
Anna Erkers, sekreterare 
 

Utses att justera: Joakim Larsson 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 

 7 - 12 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 ______________________________________ 

Joakim Larsson, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för 
samhälle 

Sammanträdesdatum: 2019-02-26 

Överklagningstid:  

Anslaget sätts upp:  Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 7 OK KS 2018/01242-3 

 

Tjänsteutlåtande Bygdepeng vindkraft 2019 
Beslut 
Utskottet för samhälle beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för 
ytterligare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Bygdepeng från vindkraft har tillkommit Orsa kommun som följd av etableringen av 
kommunens första vindkraftsanläggning på Mässingsberget. Avtalet med OX2 ger Orsa 
kommun en årlig bygdepeng om 0,5 % av den samlade bruttoersättningen, för elen 
som vindkraftverken på Mässingsberget inbringar. 
Bygdepeng från vindkraft skall användas till projekt/ändamål som stimulerar 
näringslivsutveckling och försörjning i Orsa kommun. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Ansökan Skattungbyns byutvecklingsförening 
Bilaga 2: Ansökan om bygdepeng vindkraft från Sörmedsjöns byförening 

Förslag till beslut 
Näringslivskontoret i samråd med Byarådets representant föreslår att avslå båda 
ansökningar och inte betala ut bygdepeng från vindkraft 2019. 
Inget projekt lever upp till riktlinjerna för fördelning av bygdepeng från vindkraft, dvs. 
ökar sysselsättning, kan öka antal besökare, kan öka inflyttning, kan stärka 
kommunens varumärke och det finns ett mycket starkt allmänintresse utan att det 
gynnar enbart en enskild kommersiell aktör. 
Pengarna ska sparas till 2020. 
 
Yrkande 
Ordförande föreslår att utskottet återremitterar ärendet för ytterligare beredning. 

Sändlista 
Skattungbyns byutvecklingsförening 
Sörmedsjöns byförening 
 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
SAMHÄLLE 
Sammanträdesdatum: 2019-02-26 
Dokument nr: OK KS 2019/00037-8 

4(9) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 8 OK KS 2019/00088-1 

 

Bredband - Utbyggnadsplan 2019 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:  
Anta förslag till utbyggnadsplan 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Bredbandsstrategin (dnr: 14/KK-183-003) ska en utbyggnadsprioritering 
fastställas årligen i en utbyggnadsplan. Se bilaga 1 för sammanfattning och förslag till 
utbyggnadsplan.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - Förslag till utbyggnadsplan 2019 
Bilaga 2 - Information per område  

Förslag till beslut 
Anta förslag till utbyggnadsplan 2019.  

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 9 OK KS 2017/00073-3 

 

Stadsnätsanslutning bystugor 
Beslut 
Utskott för samhälle beslutar att: 
Verksamhetsområde Samhälle kommer inte ansöka om investeringsmedel från 
Jordbruksverket och att fortsätta dialogen med byarådet om möjliga lösningar. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 13 juni 2017 beslutade kommunstyrelsens utskott för samhälle att uppdra till 
verksamhetsområde Samhälle att, i samarbete med bystuge- och 
bygdegårdsföreningar, ansöka om projektstöd hos Jordbruksverket för investering i 
stadsnätsanslutningar till bystugor och bygdegårdar i kommunen.   
 
Utbyggnaden av stadsnätet pågår och det är fortfarande ett stort antal privatpersoner 
och företag som väntar på att få fiber installerad. Dessa kunder måste prioriteras före 
projekt att få fiber till bystugor och bygdegårdar. Med anledning av detta finns det i 
nuläget inte resurser till att ansöka om projektstöd och genomföra förslaget.  
 
Det finns för närvarande inga kända bidragsmöjligheter hos Jordbruksverket för denna 
typ av investeringar. 

Beslutsunderlag 
Dnr OK KS 2017/00073  

Förslag till beslut 
Verksamhetsområde Samhälle kommer inte ansöka om investeringsmedel från 
Jordbruksverket.   
 
Yrkande 
Lars Olof Simu (KD) yrkar att utskottet beslutar om ett tillägg enligt följande ”att 
fortsätta dialogen med byarådet om möjliga lösningar”. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget och yrkandet från Lars Olof Simu 
och finner att utskottet bifaller båda. 

Sändlista 
- 
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§ 10 OK KS 2019/00099-1 

 

Beslut om taxa för Svartfiber 
Beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget: 
 
Vid svartfiberaffärer som avtalas på 10 år eller längre marknadsanpassas taxorna till 
1500 kr/månad exkl. moms kompletterad med en anslutningsavgift till faktisk 
självkostnad, dock minst 25 000 kr exkl. moms. Kommunen kan även förbehålla sig 
rätten att inte anlägga en fiberförbindelse vid exempelvis för långa avstånd.  
 

För att underlätta prissättning av övriga svartfiberförbindelser föreslås följande 
definitioner:  

Centralort - inom 1 km från stadsnätets huvudnod. 

Tätort - inom 5 km från stadsnätets huvudnod.  

Landsbygd - längre än 5 km från stadsnätets huvudnod. 

Räknat fågelvägen och inom kommungränsen. 

Sammanfattning av ärendet 
I den av kommunfullmäktige fastställda svartfibertaxan (OK KS 2016/00097) kostar en 
punkt till punkt svartfiberförbindelse enligt följande:  
1500 kr/månad exkl. moms för centralort.  
2000 kr/månad exkl. moms för tätort.  
2500 kr/månad exkl. moms för landsbygd.  
 
Taxan är framtagen med tanke på anslutning av enstaka företag som av någon 
anledning föredrar en svartfibertjänst före en vanlig kapacitetstjänst. Marknaden har 
sedan dess utvecklats och då främst genom ett ökat behov av fiberförbindelser till 
mobiltelefonimaster.  
 
Utöver detta är begreppen centralort, tätort och landsbygd inte definierade i tidigare 
beslut vilket försvårar prissättning av svartfiberförbindelser vid offertförfrågningar.  

Beslutsunderlag 
Den befintliga svartfibertaxan är mindre väl anpassad för att möta förväntningar från 
telekombolag vars avsikt är att ansluta en eller flera telemaster över långa tidsperioder. 
Orsa kommun ligger avsevärt högre i pris än rådande marknadsläge för dessa affärer.  
 
Konsekvenserna av att ligga högre än marknaden i övrigt kan leda till att företag väljer 
att bygga ut telenät på andra ställen än Orsa kommun vilket i så fall leder till en 
försenad eller utebliven utbyggnad av 4G- och 5G-näten i Orsa Kommun. 

Förslag till beslut 
Förslag till reviderad taxa är:  
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Vid svartfiberaffärer som avtalas på 10 år eller längre marknadsanpassas taxorna till 
1500 kr/månad exkl. moms kompletterad med en anslutningsavgift till faktisk 
självkostnad, dock minst 25 000 kr exkl. moms. Kommunen kan även förbehålla sig 
rätten att inte anlägga en fiberförbindelse vid exempelvis för långa avstånd.  
 

För att underlätta prissättning av övriga svartfiberförbindelser föreslås följande 
definitioner:  

Centralort - inom 1 km från stadsnätets huvudnod. 

Tätort - inom 5 km från stadsnätets huvudnod.  

Landsbygd - längre än 5 km från stadsnätets huvudnod. 

Räknat fågelvägen och inom kommungränsen. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 11  

 

Informationsärenden 
1. Åtgärder Sandhedsbron 

Anneli Eriksson informerar om bron som går 
över Ore älv. Bron besitter ett 
kulturhistoriskt värde. Lösningar för att 
rädda bron diskuteras med Region Dalarna 
och Trafikverket.   

OK KS 2019/00041-4 

2. Åtgärder Fiolen min 
Mats Olsson informerar om konstverket 
”Fiolen min”.  Fontänen måste lösas tekniskt 
för att fungera. En noggrannare 
undersökning kommer att ske när snön 
smält. 

OK KS 2019/00041-5 

3. Mål och budget 
Birgitta Bogren informerar om mål och 
budget 2019. Vägbelysning och 
Sandhedsbron kan medföra större utgifter 
för 2019 och nästkommande år.  

Verksamhetsplan för samhälle 2019 
redovisas. Utskottet diskuterar mål och 
budget för 2020 

OK KS 2019/00041-7 

4. Främjande myndighetsutövning 
Birgitta Bogren informerar om projektet med 
främjande myndighetsutövning som Mora, 
Orsa, Älvdalen samarbetar med. Åtgärden 
sker inom ramen för beslutad 
näringslivsstrategi. Målet är att vara topp 
100 i Företagsklimatets ranking. Projektet 
kommer att pågå i 18 månader från och med 
januari 2019. 

OK KS 2019/00041-8 

5. Kulturstipendium 2019 
Utskottet diskuterar kandidater till 
kulturstipendium för 2019. 

OK KS 2019/00041-9 

6. Sandheds fritidsförening, klubbstuga 
Elin Djus informerar om Sandheds 
fritidsförenings stuga. Föreningen är 
avvecklad men äger ett hus på Orsa 
kommuns mark. 

OK KS 2019/00041-10 
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§ 12  

 

Delegationsbeslut 
1. Bygglov transformatorstation, 

 
 

2. Bygglov transformatorstation, 
 

 

3. Bygglov   

4. Nyttjanderättsavtal  parkering  

5. Nyttjanderättsavtal  lekplats  

6. Bygglov - ändrad användning av lokal till 
lägenhet,  
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