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Kommunstyrelsens utskott för samhälle 
Plats och tid: Kommunsalen, 2021-10-12 kl. 13:00-15:25 

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: Joep Meens (MP), ej tjänstgörande ersättare 
Birgitta Bogren, verksamhetschef samhälle 
Sebastijan Fjellborg, enhetschef AME- och integration 
Anneli Eriksson, trafikingenjör § 78.1 
Linn Löfman, näringslivsutvecklare § 78.2 
Emil Holback, projektsamordnare § 77 
Anna Erkers, sekreterare 

Utses att justera: Lars-Olov Simu  

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 

75 - 78 

______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

______________________________________ 

Lars-Olov Simu, justerare 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för 
samhälle 

Sammanträdesdatum: 2021-10-12 

Överklagningstid: 2021-10-20 -2021-11-10

Anslaget sätts upp: 2021-10-20 Anslaget tas ner: 2021-11-12

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och 

medborgarservice 
____________________________ 

Underskrift 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 75 OK KS 2021/00015-59  

Förändring av dagordning 
Beslut 
Utskottet godkänner den förändrade dagordningen med tillägg av ett extra 
informationsärende:  
• EPA och mötesplatser. 
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§ 76 OK KS 2021/00409-4 

 

Extra föreningsbidrag hösten 2021 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att Korpen beviljas sökt belopp 
14.220 kronor, IOGT-NTO beviljas 70.000 kronor och Orsa Ridklubb beviljas 130.000 
kronor. 

Reservation 
Lars-Olov Simu reserverar sig till förmån för eget yrkande. En tydligare bild över Orsa 
Ridklubbs ekonomiska förutsättningar vore önskvärd. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid fördelningen av 2021 års föreningsbidrag behöll kommunstyrelsen 200.000 kronor 
för att kunna lämna ett extra stöd till föreningar i uppstarten efter Covid-19. Tre 
ansökningar har inkommit. Kultur och fritid lämnar här förslag till beslut som 
överskrider 200.000 kronor. Utrymme finns tillgängligt på grund av att ansökta LOK-
stöd (lokalt aktivitetsstöd) för vårterminen uppgått till lägre nivå än vad som var 
beräknat när kommunstyrelsen fattade sitt beslut.  

Beslutsunderlag 
- Inkomna ansökningar 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att Korpen beviljas sökt belopp 
14.220 kronor, IOGT-NTO beviljas 70.000 kronor och Orsa Ridklubb beviljas 130.000 
kronor. 

Yrkande 
Lars-Olov yrkar på återremiss för ridhusets ansökan. 

Beslutsgång  
Ordförande föreslår följande propositionsordning. Först ställs proposition på Lars-Olov 
Simus (KD) yrkande om återremiss och om ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. Därefter ställs proposition på tjänsteförslaget.  
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återemitteras eller beslutas på 
dagens möte och finner att ärendet ska beslutas på dagens sammanträde. Ordförande 
finner att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. Därefter ställs proposition på 
tjänsteförslaget och ordförande finner att utskottet bifaller det. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 77 OK KS 2021/00428-2 

 

Anslutningsavgift BRF Björnen Grönklitt 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att BRF Björnen med 69 hus erbjuds 
en anslutningsavgift som totalt innebär 1 anslutningsavgift om 20 000kr + 68 
extraanslutningar á 6 000kr. 

Sammanfattning av ärendet 
Bostadsrättsföreningen Björnen Grönklitt består av 69 separata hus som är avstyckade 
och står på 46 separata tomter (se bifogad karta). Enligt befintlig avgiftsmodell (se 
bilaga) ska BRF Björnen betala enligt Fall 5 och 6 eftersom det är 46 separata 
fastigheter. 

Fall 5: En fastighet bebyggd med en byggnad som ägs av bostadsrättsförening/ ideell 
förening/stiftelse/ekonomisk förening/samfällighetsförening. Avgift: 20 000 kr inkl. 
moms 

Fall 6: En fastighet bebyggd med två eller flera byggnader som ägs av 
bostadsrättsförening/ideell förening/stiftelse/ekonomisk 
förening/samfällighetsförening. Avgift: 20 000 kr (första byggnaden) + 6000 kr/per 
byggnad utöver den första byggnaden inkl. moms 

Det skulle bli 20 000kr x 46 + 6 000 x 23 = 1 058 000kr. 

Förslaget är att BRF Björnen hanteras enligt Fall 6 men som att alla hus står på samma 
fastighet. Det innebär 1 anslutning och 68 extra anslutningar. 

Det varierar mellan 5 och 15 meter förläggning in till husen och anslutningarna 
beräknas kunna göras till självkostnadspris. Det skulle alltså gå jämnt upp med 
kostnaden för att ansluta fastigheterna även om de får betala enligt förslaget ovan. 

Ett annat alternativ för BRF Björnen är att de beställer en svartfiberförbindelse till TV-
nätets spridningspunkt och sätter upp egen utrustning för att sprida ut till de 69 olika 
husen genom TV-nätet. 

Nackdelen med detta alternativ är att de flesta av de 69 hushållen kommer använda 
nätet samtidigt under högsäsongerna och eftersom koaxialtekniken till skillnad från 
fiberteknik är ett delat medium (alla delar på kapaciteten) är risken för kapacitetsbrist i 
koaxialnätet stor redan idag och kommer bli större i takt med att allt högre 
kapacitetstjänster används i nätet. I det fall föreningen använder sig av TV-nätet har 
varken stadsnätet eller stadsnätets kommunikationsoperatör rådighet över nätet fram 
till slutkund vilket kommer att resultera i gränsdragningsproblematik om kunderna 
upplever kapacitetsbrist eller otillfredsställande kvalitet. Felsökning och kunddialog 
riskerar då att snabbt förbruka den intäkt som främst är avsedd för drift av nätet. 
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Ytterligare en nackdel är att den investering som redan har gjorts i området i detta fall 
inte kommer till nytta och att Orsa kommun går miste om den tjänsteleverantörsavgift 
som kommunen får för alla ansluta kunder i nätet. 

Beslutsunderlag 
OK KS 2018/00995-1, 031 Beslut om Anslutningsavgifter Orsa Stadsnät 

Förslag till beslut 
Utskottet för Samhälle föreslår kommunstyrelsen att BRF Björnen med 69 hus erbjuds 
en anslutningsavgift som totalt innebär 1 anslutningsavgift om 20 000kr + 68 
extraanslutningar á 6 000kr. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 78  

 

Informationsärenden 
1. Samråd med utskottet om 

hastigheter inom tätbebyggt område 
Anneli Eriksson informerar att det i dag är 
det en stor variation på hastigheter inom 
Orsa kommun. På flera ställen är 
skyltningen inte logisk ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. Därför har 
vägarna inom kommunens tätbebyggda 
område setts över och utifrån det tagits 
fram förslag på hastigheter. 
Bashastigheterna kommer vara 30, 40 och 
60 km/h inom tätbebyggt område. 
 
Ärendet återkommer i nästa utskott. 

OK KS 2021/00015-72 

2. Ranking Företagsklimat 
Linn Löfman går igenom Svenskt 
Näringslivs kommunranking ”Lokalt 
företagsklimat” 2021. Orsa kommun har 
ökat stabilt de senaste tre åren. Störst 
ökning på trygghet i kommunen, vägnät, 
tåg och flyg, tillgång och kompetens, 
service och bemötande. 

OK KS 2021/00015-69 

3. Buchtmedel status 
Uppföljning av Buchtmedel som 
kommunen tilldelats från Tillväxtverket.  
Pengarna är en satsning för att stärka gles- 
och landsbyggskommuners förutsättningar 
till ett bra företagsklimat och näringsliv. 

Birgitta Bogren går igenom planerade 
insatser och aktiviteter 2022, däribland 
besöksmålsutveckling, boendeförsörjning, 
företagarveckan, frukostmöten m.m. 

OK KS 2021/00015-71 

4. 

 

 

 

Slutrapport Hemleveranser i 
Landsbygd Vinnovaprojekt 
Hemleveranser i landsbygd är ett projekt 
som finansierats av Vinnova, där Orsa 
kommun deltagit som testpilot. Projektet 
har gått ut på att säkra hemleveranser av 
mat och läkemedel till boende på 

OK KS 2021/00015-70 
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5. 

landsbygden som tillhör riskgrupp med 
effektiva och miljömässiga lösningar 
genom samordning av transporter. 

Nästa steg i projektet är att skapa en 
serviceplan i samarbete med Region 
Dalarna och Tillväxtverket. Ytterligare 
pågår det ett projekt med paketleveranser i 
samverkan med Mora. 

EPA och mötesplatser 
Birgitta Bogren informerar en idé om 
mötesplatser i centrum för EPA-traktorer 
som gavs av unga kommunutvecklare 
under 2020. 

Lösning är på gång och ärendet diskuteras 
med markägare till förslagen plats. 
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§ 79  

 

Delegationsbeslut 
1. Grannhörande - nybyggnad av 

komplementbyggnad 
OK KS 2021/00394-2 

2. Fördelning av kommunalt LOK-stöd för 
vårterminen 2021 

OK KS 2021/00343-11 
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