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Kommunstyrelsens utskott för samhälle 
Plats och tid: Tingssalen, Orsa kommunhus, 2020-03-24 kl. 13:00-16:30 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande 
Magnus Bjurman (S), vice ordförande 
Leif Dahlfors (C), § 13-17 
Lars Olov Simu (KD)  
Joakim Larsson (M)  
 

Övriga deltagare: Malin Ahlsén Gahns, Visit Dalarna § 17.2 
Anette Kotilainen, Visit Dalarna § 17.2 
Birgitta Bogren, verksamhetschef Samhälle 
Barbro Fischerström, kultur- och fritidschef 
Anneli Eriksson, trafikingenjör § 13-15 
Klaus Csucs, näringslivsutvecklare § 12, § 17.1-17.2 
 

Utses att justera: Lars Olov Simu 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 

 

 12 - 18 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Lars Olov Simu, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för 
samhälle 

Sammanträdesdatum: 2020-03-24 

Överklagningstid:  

Anslaget sätts upp:  Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 
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§ 12 OK KS 2020/00122-3 

 

Tjänsteutlåtande om yttrande över ansökningar bygdemedel 
Beslut 
Utskottet för samhälle beslutar: 

• Orsa kommun anser att alla ansökningar är bra och angelägna projekt.  
• Kommunen prioriterar ansökningarna från Gravbergs skifteslags 

samfällighetsförening, Slättbergs bystugeförening UPA, Slättbergs bad och 
tvättstugeförening, Hedens bygdegårdsförening, Orsa Skattunge hembygdsförening 
och Löva båtklubb om totalt 260 000 kronor. För att komma ned till ett lägre 
bidragsutrymme sänks bidraget proportionellt utifrån ansökt belopp.   

• Ansökan från Sörmedsjöns byförening prioriteras inte eftersom de erhållit bidrag 
två år i rad.  

• Ansökan från Hansjö bygdegård prioriteras inte eftersom kommunen avser att 
införa annat bidrag för fiber till bystugor.   

 
Leif Dahlfors (C) anmäler jäv och deltar inte i behandling av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har bett om yttrande om ansökningar ur fonder för bygdeavgifter. 

Beslutsunderlag 
Begäran om yttrande över ansökningar om bidrag ur fonder för bygdeavgifter  
Inkomna ansökningar till LST  
Ifylld mall för yttrande 

Förslag till beslut 
Verksamhetsområdet samhälle föreslår att skicka den ifyllda mallen som yttrande till 
Länsstyrelsen Dalarna. 

Yrkande 
Ordförande yrkar att utskottet för samhälle beslutar: 

• Orsa kommun anser att alla ansökningar är bra och angelägna projekt.  
• Kommunen prioriterar ansökningarna från Gravbergs skifteslags 

Samfällighetsförening, Slättbergs Bystugeförening UPA, Slättbergs bad och 
tvättstuga, Hedens bygdegårdsförening, Orsa Skattunge Hembygdsförening och 
Löva båtklubb om totalt 260 000 kronor. För att komma ned till ett lägre 
bidragsutrymme sänks bidraget proportionellt utifrån ansökt belopp.   

• Ansökan från Sörmedsjöns byförening prioriteras inte eftersom de erhållit bidrag 
två år i rad.  

• Ansökan från Hansjö bygdegård prioriteras inte eftersom kommunen avser att 
införa annat bidrag för fiber till bystugor.   

Beslutsgång: 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och yrkandet och finner att 
utskottet bifaller det sistnämnda. 

Sändlista 
Michael Persson, Länsstyrelsen Dalarna 
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§ 13 OK KS 2020/00258-1 

 

Beslut om bötestaxa vid parkeringsövervakning 
Beslut 
Utskottet för samhälle beslutar att ärendet utgår då aktuell taxa för 
parkeringsövervakning redan finns. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun Samhälle har upphandlat parkeringsövervakning. I samband med detta 
måste vi ta fram en bötestaxa. Efter en kontroll hur bötertaxorna ligger bland andra 
kommuner i Dalarna, Hälsingland och Gävleborg har det visat sig att beloppen ligger 
på mellan 300 kr till 1000 kr för felparkerade bilar. De som svarat med en lägre summa 
säger också att taxan är gammal och att de har för avsikt att korrigera den framöver. De 
flesta kommuner har olika taxor för olika förseelser, men det är något som vi inte 
tycker att man ska behöva ha i Orsa.  
 
Av det underlag som tagits in bedömer vi att bötestaxan bör ligga på 400 kr i Orsa. 
 
Vid sammanträdet meddelas att KF fattade beslut om bötestaxa 2014. 

Beslutsunderlag 
Lag (1976:206) om felparkeringsavgift. 
Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. 
Förfrågan till andra kommuner om vilken bötestaxa som de har. 

Förslag till beslut 
Orsa kommun Samhälle föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om en bötestaxa på 400 kr för felparkerade bilar. 

Yrkande 
Ordförande yrkar att ärendet utgår då aktuell taxa för parkeringsövervakning redan 
finns. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget och yrkandet och finner att utskottet 
bifaller det sistnämnda. 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 14 OK KS 2019/00581-3 

 

Svar på medborgarförslag om GC-väg mellan Brantudden 
och Lisselhed 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget med att kommunen ser 
positivt på att göra området mer tillgängligt genom en gång- och cykelväg, och 
överlämnar förslaget till Länsstyrelsen som förvaltar naturreservatet. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har kommit in ett medborgarförslag om anläggande av gång och cykelväg (GC-väg) 
mellan Brantudden och Lisselhed. Området som den planerade vägen är förslagen till 
sträcker sig igenom det nyligen bildade Lindängets naturreservat. Det är Länsstyrelsen 
som förvaltar naturreservatet.  Av den anledningen anser vi att förslaget ska lämnas 
över till Länsstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut om bildande av Lindängets naturreservat (511-2981-2012). 
 

Förslag till beslut 
Orsa kommun Samhälle föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att 
medborgarförslaget om gång och cykelväg mellan Brantudden och Lisselhed ska 
lämnas över till Länsstyrelsen. 
 

Yrkande 
Ordförande yrkar att medborgarförslaget besvaras med att kommunen ser positivt på 
att göra området mer tillgängligt genom en gång- och cykelväg, och överlämnar 
förslaget till Länsstyrelsen som förvaltar naturreservatet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget och yrkandet och finner att utskottet 
bifaller det sistnämnda. 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 15 OK KS 2020/00102-1 

 

Missiv till remiss, avtal om särskild kollektivtrafik 
Beslut 
 Utskottet för samhälle beslutar:  

• Synpunkterna från trafikingenjören arbetas in ett bredare yttrande som lyfts 
upp till Kommunstyrelsen för beslut i april. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har fått in en remiss angående avtal mellan kommunerna i Dalarna och 
Region Dalarnas kollektivtrafikförvaltning. Avtalet består av ett huvudavtal samt fyra 
underavtal och ska reglera vilka åtaganden och skyldigheter som åligger respektive part. Vid 
genomgång av remissen har verksamhetsområde samhälle uppdagat ett antal brister som 
redovisas i bilaga till detta tjänsteutlåtande. Remissen är även lämnad till 
verksamhetsområde vård och omsorg och verksamhetsområde lärande. Vi har inte fått in 
några synpunkter från dessa båda verksamhetsområden. Av den anledningen kommer vi 
endast att kunna svara för de delar som berör den allmänna kollektivtrafiken och de brister 
som är uppenbara för oss på verksamhetsområde samhälle utan att ha den sakkunnighet 
som skulle behövas för att göra ett fullständigt remissvar. 

Ärendet kommer att beredas ytterligare i dialog mellan kommunerna i länet med målet 
att formulera gemensamma ståndpunkter. 

Beslutsunderlag 
Remiss av förslag till avtal om särskild kollektivtrafik. 
Bilagda synpunkter till remiss. 

Förslag till beslut 
Verksamhetsområde samhälle föreslår kommunstyrelsen att skicka in de synpunkter 
som framgår av bifogad bilaga som remissvar till Region Dalarna 
kollektivtrafikförvaltningen. 

Yrkande 
Ordförande yrkar att synpunkterna från trafikingenjören arbetas in ett bredare yttrande 
som lyfts upp till Kommunstyrelsen för beslut i april. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och yrkandet och finner att 
utskottet bifaller det sistnämnda. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 16 OK KS 2017/00073-4 

 

Bredband till bystugor 
Beslut 
Utskottet för samhälle förslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att 

• Tillfälligt reducera anslutningsavgiften för att ansluta allmänna samlingslokaler 
såsom tillexempel bystugor och hembygdsgårdar i Orsa kommun till 10 000 kr 
inkl. moms för beställningar kommunen tillhanda senast den 31 december 
2020. För beställningar kommunen tillhanda efter detta datum gäller ordinarie 
priser enligt OK KS 2018/00995. 

• Att uppdra till stadsnätsansvarig att vara behjälplig med att stämma av 
Byrådets förslag på upplägg av de informationsträffar eller motsvarande som 
genomförs som motprestation till ovan liggande förslag.  

 

Sammanfattning av ärendet 
I början av år 2017 kom det in ett förslag till kommunen från Byarådet i Orsa att ansluta 
bystugorna i kommunen till stadsnätet (OK KS 2017/00073). Dåvarande stadsnätsansvarig 
utarbetade i samband med detta ett förslag att finansiera 90 % av anslutningskostnaderna 
genom att söka Jordbruksverkets bidrag vid namn Investeringsbidrag för fritids- och 
idrottsanläggningar. Som motprestation för detta erbjöd Byarådet sig att anordna 
informationsträffar där de bland annat skulle informera om fiber. Idén med dessa 
informationsträffar var att bidra till att fler personer i kommunen skulle få upp ögonen för 
de möjligheter (ekonomiska så väl som praktiska) som finns med fiber och att de då skulle 
ta beslutet att ansluta sig till stadsnätet.  
Utskott för Samhälle tog 2019-02-26 beslut om att avvakta med att ansöka om bidraget på 
grund av resursbrist och till fördel för den övriga stadsnätsutbyggnaden men att fortsätta 
dialogen med Byarådet om möjliga lösningar. Ärendet har sedan dess legat relativt still.  
I januari 2020 tog sedan en representant för Byarådet kontakt med kommunen för att 
väcka ärendet igen. Därav detta tjänsteutlåtande.  
Efter nylig kontakt med Länsstyrelsen som administrerar ovan nämnda stöd i Dalarna 
konstaterades att Länsstyrelsen mottagit ansökningar för en högre totalsumma än vad de 
har möjlighet att fördela ut under nuvarande programperiod. Då återstår två alternativ:  
1) Vänta till nästa programperiod med att ansöka om bidraget.  
2) Tillfälligt och under en fördefinierad period erbjuda bygdegårdar (och rimligtvis även 
hembygdsgårdar) en reducerad avgift för att ansluta sig till stadsnätet.  
 
Förslaget i alternativ 2 är att anslutningar som avser bystugor eller hembygdsgårdar enbart 
betalar 50 % av anslutningskostnaden, alltså 10 000 kr inkl. moms per anslutning. Detta 
gäller enbart i områden där Orsa kommun redan har eller planerar att bygga ut fibernät 
under perioden 2020-2021 enligt stadsnätets utbyggnadsplan (OK KS 2019/00824). För 
tillkommande anslutningar efter den första gäller fortfarande 6000 kr inkl. moms per 
anslutning enligt fall 6 och 8 i OK KS 2018/00995 (Anslutningsavgifter Orsa Stadsnät).  
För att säkerställa att denna insats är effektiv och faktiskt agerar incitament för bystugor 
och hembygdsgårdar att ansluta sig till stadsnätet bör detta erbjudande avgränsas till 
beställningar som är kommunen tillhanda senast den 31 december 2020. 
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2020-03-17 Dokument nr: OK KS 2017/00073-4, 031 2(2). 
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Efter detta datum gäller ordinarie priser enligt OK KS 2018/00995. I övrigt behandlas och 
prioriteras anslutningarna av bystugorna som vanliga kundanslutningar och i enlighet med 
2020 års utbyggnadsplan (OK KS 2019/00824).  
Eftersom kommunen redan har byggt ut fibernätet i stora delar av kommunen ansluts i de 
flesta fall bystugorna/hembygdsgårdarna till normalt självkostnadspris. Så länge ovan 
nämnda informationsträffar genomförs och är effektiva i att rekrytera nya kunder bedöms 
dessa generera lika mycket intäkter som de totala reducerade anslutningsavgifterna. De 
föreslagna insatserna bedöms alltså sammantaget inte nämnvärt påverka stadsnätets 
investeringsbudget.  
I det fall det beslutas enligt förslag behöver bystugornas och hembygdsgårdarnas 
motprestation definieras och vidareutvecklas, detta åligger i första hand Byarådet att 
genomföra och följa upp. Stadsnätsansvarig är behjälplig med att stämma av de upplägg 
som Byarådet föreslår. Respektive bystuga, alternativt Byarådet, står för eventuella 
kostnader som uppstår i samband med informationsträffarna. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Förslag till utveckling 

Förslag till beslut 
Utskott för samhälle föreslår kommunfullmäktige besluta: 

• Tillfälligt reducera anslutningsavgiften för att ansluta bystugor och 
hembygdsgårdar i Orsa kommun till 10 000 kr inkl. moms för beställningar 
kommunen tillhanda senast den 31 december 2020. För beställningar 
kommunen tillhanda efter detta datum gäller ordinarie priser enligt OK KS 
2018/00995. 

• Att uppdra till stadsnätsansvarig att vara behjälplig med att stämma av 
Byrådets förslag på upplägg av de informationsträffar eller motsvarande som 
genomförs som motprestation till ovan liggande förslag. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 17  

 

Informationsärenden 
1. Företagarveckan 2020 

Klaus informerar att företagarveckan 2020 
kommer som tidigare år att bestå av tre 
delar: mässa (PS Expo), företagsbesök och 
öppet hus (med fokus på skolor) och 
företagarfest. 

På grund av Coronaepidemin är vissa delar 
av företagarveckan flyttad till hösten. 

OK KS 2020/00047-17 

2. Turistbyråer  
Visit Dalarna informerar om turistbyråer i 
Dalarna som kommer att läggas ner och 
ersättas av s. k. InfoPoints. Förändrade 
behov och nya trender visar mindre behov 
av fysisk turistbyrå och större behov av 
digital miljö. 

InfoPoint är som en enklare variant av en 
bemannad turistinformation. Det innebär 
att företag som åtar sig att vara en 
InfoPoint förses med material och 
utbildningar från Visit Dalarna för att 
kunna bemöta och informera besökande 
turister. I dag finns det två befintliga 
InfoPoints i Orsa men fler planeras. 

OK KS 2020/00047-12 

3. Kulturpristagare 2020 
Utskottet diskuterar kandidater för 
kulturpristagare 2020. 
 
Kriterier för medborgare att nominera till 
årets kulturpristagare kommer att 
annonseras i Kompassen. 

OK KS 2020/00047-13 

4. Utkast till överenskommelse med 
Region Dalarna om kultur och 
bildningsplan 
Det finns inget färdigt utkast utifrån 
workshopen samhällsutskottet hade i 
februari 2020. Diskussion om 
överenskommelsen pågår med Region 
Dalarna. 

OK KS 2020/00047-15 
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5. Måldiskussion  
Utskottet har en workshop för potentiella 
områden inom samhälle som ska ha mål 
inför 2021. 

OK KS 2020/00047-14 

6. Verksamhetsplan  
Genomgång av verksamhetsplan för 
Samhälle 2020 med aktiviteter och 
åtgärder. Bland annat översyn av 
fastigheter som ägs av Orsa kommun, 
projekt inom AME- och integration och ny 
biblioteksplan. 

OK KS 2020/00047-16 
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§ 18  

 

Delegationsbeslut 
1. Ansökan från IOGT NTO OK KS 2019/00050-2 

2. Ansökan från Orsa IK OK KS 2019/00050-1 

3. REMISS: Länsstyrelsen Tillståndsansökan 
Uppvisning på väg Veteranfordonsparad 6 
juni 2020 Orsa kommun 

OK KS 2020/00206-2 
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