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Kommunstyrelsen 

Plats och tid: Tingssalen, kommunhuset/på distans, 2021-06-21  
kl. 13:00-16.05, Ajournering 13.30-13.40, 14.40-15.05 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande 
Susann Lindblad (C), vice ordförande 
Magnus Bjurman (S), 2:e vice ordförande 
Håkan Yngström (C) 
Aino Eurenius (C) 
Ellinor Wiik (C) ersätter Anders Hjärpsgård (C) 
Lars Olov Simu (KD) ersätter Bengt-Åke Svahn (KD) 
Joep Meens (MP) 
Hans-Göran Olsson (S) 
Olof Herko (S) tillika vice ordförande i styrelsen för Orsa 
Vatten och Avfall AB, ersätter Gunilla Elings-Friberg (S) 
Tony Samuelsson (V) tillika ersättare i styrelsen för Orsa 
Vatten och Avfall AB, ersätter Anders Johansson (V) 
Gunilla Frelin (M) 
Roine Andersson (SD) ersätter Bibi Andersson (SD) 
 

Övriga deltagare: Ulf Björklund (KD) ej tjänstgörande ersättare §78, §§ 81-83, 
§§ 88-90  
Barbro Fischerström kultur- och fritidschef §§ 79-80 
Jesper Karlsson chef omsorgen §§ 81-83 
Johan Hult ekonomichef, Pernilla Bäckman ekonom, Sara 
Laggar ekonom § 88.3, § 84 
Tommy Ek chef stadsbyggnad, Daniel Falk planchef §§ 85-
87 
Marilou Hamilton Levin VD NODAVA AB, Leif Dahlfors (C) 
ordförande, Karin Bohlin (S), Kurt Rågstad (C) ledamöter i 
styrelsen Orsa Vatten och Avfall AB § 88.1 
Christina Nordmark, ungdomsstrateg, Henrik Göthberg 
chef service och utveckling och kommunutvecklarna § 88.2 
Lena Pettersson kommunikatör 
Marie Ehlin, kommunchef 
Camilla Staberg, sekreterare 
 

Utses att justera: Olof Herko (S) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Camilla Staberg, sekreterare 

 

Paragraf 78 - 90 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Olof Herko, justerare 

 

____________________________________________________________ 
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ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2021-06-21 

Överklagningstid: 2021-06-28 - 2021-07-19 

Anslaget sätts upp: 2021-06-28 Anslaget tas ner: 2021-07-20 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 

Förändring av dagordning 4 

Föreningsbidrag 2021 5 

Förslag att säga upp gamla uppdragsavtal med föreningar 8 

Länsövergripande samverkan om familjehem (rekrytering och utbildning) 9 

Avsiktsförklaring avseende planering för uppstart av regionala HVB-hem 10 

Reviderad länsövergripande överenskommelse om samverkan för 
kommuner och region i Dalarna kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar 

11 

Ekonomiska ramar 2022 12 

Vindbruksplan 14 

Yttrande samrådsunderlag vindkraft norra Orsa 16 

Extra ärende: Delegation till strategiutskottet att godkänna granskning av 
detaljplan för Stormyren samt beslut om miljöpåverkan 

17 

Informationsärenden 19 

Delegationsbeslut 21 

Delgivningar 22 
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§ 78 OK KS 2021/00027-40 

 

Förändring av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen förändrar dagordningen enligt följande: 

 Lägger till ett extra beslutsärende: Delegation till strategiutskottet att godkänna 

granskning av detaljplan för Stormyren (SÄBO) samt beslut om miljöpåverkan 

 Tar bort informationsärendet om detaljplan för särskilt boende (SÄBO) 
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§ 79 OK KS 2020/00717-28 

 

Föreningsbidrag 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar följande föreningar bidrag för 2021 (kr): 
 
Andra chansen  36 000 
SMU/Equmenia 10 000 
Siljans båtförbund 3 500 
Folkmusikens hus 10 000 
Konst runt Siljan 6 000 
ECCE  10 000 
Dalarnas folkrörelsearkiv 5 000 
Orsa IF  30 000 
Orsa IK  100 000 
Orsa ridklubb  120 000 
Junis Orsa  15 000 
Orsa konståkningsklubb 3 000 
SRF Ovansiljan 2 500 
Ovansiljans sportklubb 10 500 
Kulturföreningen Lyran 15 000 
Orsa konstförening 10 000 
Orsa-Skattunge hemb.för 25 000 kr extra utöver avtal 
SPF Seniorerna Orsa 30 000 
SKPF Norra Dalarna 5 000  
PRO Orsa  45 000 
Orsayran  30 000 
Korpen Orsa  18 000 
Orsa för mångfald 2 000 
Orsa besöksgrupp 40 000 
BRIS  6 900 
Summa  588 400 
 
Avslå ansökan från Filippinska föreningen. 
 
Avslå ansökan från Orsa båtklubb då den avser åtgärd i kommunal anläggning som får 
lösas med annan kommunal medfinansiering. 
 
Kvarvarande budgeterade föreningsbidrag används för att möjliggöra en extra 
utbetalningsomgång efter sommaren med anledning av Corona. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsenheten hanterar sedan 2017 samtliga bidrag till föreningar i Orsa 
kommun. Det samlade budgetutrymmet uppgår till 1 688 000 kronor. I posten ingår 
vissa bidrag där kultur- och fritidschefen fattar beslut på delegation, till 
exempel lokalt aktivitetsstöd och stöd till studieförbund. Vidare är vissa medel 
intecknade genom uppdragsavtal mellan Orsa kommun och föreningslivet. Totalt att 
disponera för nya beslut är 788 076 kronor. 
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Verksamheten lämnar ett samlat förslag inom befintligt budgetutrymme. 
2021 uppgår de totala ansökningarna till 1 271 777 kronor, dvs 488 701 kronor mer än 
budgeterat. Verksamheten har gjort en samlad bedömning av inkomna ansökningar, 
vad ansökan omfattar, vilken verksamhet som har genomförts och som planeras samt 
sökande föreningars ekonomiska förutsättningar enligt policyn för 
stöd till föreningar som är antagen 2020. Verksamheten har även i år särskilt 
efterfrågat hur föreningarna påverkats av Corona-pandemin. Vissa föreningar påvisar 
intäktsbortfall, andra minskade kostnader. Många föreningar berättar om stor 
påverkan på verksamheten till följd av pandemin men ingen förening är i ekonomisk 
kris. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2021-05-25 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2021-05-12 
Sammanställning över årets ansökningar 
Ansökningar 2021 
Policy för stöd till föreningar 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
 
Bevilja följande föreningar bidrag för 2021:  
 
Andra chansen  36 000kr 
SMU/Equmenia 10 000 kr 
Siljans båtförbund 3 500 kr 
Folkmusikens hus 10 000 kr 
Konst runt Siljan 6 000 kr 
ECCE  10 000 kr 
Dalarnas folkrörelsearkiv 5 000 kr 
Orsa IF  30 000 kr 
Orsa IK  100 000 kr 
Orsa ridklubb  120 000 kr 
Junis Orsa  15 000 kr 
Orsa konståkningsklubb 3 000 kr 
SRF Ovansiljan 2 500 kr 
Ovansiljans sportklubb 10 500 kr 
Kulturföreningen Lyran 15 000 kr 
Orsa konstförening 10 000 kr 
Orsa-Skattunge hemb.för 25 000 kr extra utöver avtal 
SPF Seniorerna Orsa 30 000 kr  
SKPF Norra Dalarna 5 000 kr  
PRO Orsa  45 000 kr 
Orsayran  30 000 kr 
Korpen Orsa  18 000 kr 
Orsa för mångfald 2 000 kr 
Orsa besöksgrupp 40 000 kr 
BRIS  6 900 kr 
Summa  588 400 
 
Avslå ansökan från Filippinska föreningen. 
 
Avslå ansökan från Orsa båtklubb då den avser åtgärd i kommunal anläggning som får 
lösas med annan kommunal medfinansiering. 
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Kvarvarande budgeterade föreningsbidrag används för att möjliggöra en extra 
utbetalningsomgång efter sommaren med anledning av Corona. 
 

Sändlista 
Kultur- och fritidsenheten 

Chef verksamhetsområde samhälle 

Berörda föreningar 
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§ 80 OK KS 2021/00176-1 

 

Uppsägning av gamla uppdragsavtal med föreningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att säga upp följande avtal: 

1. IOGT-NTO för drift av biografen Röda Kvarn m.m. 
2. Orsa Slipstensförening för drift och visning av gruvområdet vid Mässbacken 
3. Orsa Byaråd för samverkan mellan kommun och byföreningar 
4. Orsa-Skattunge Hembygdsförening för hembygdsrelaterad verksamhet 
5. Orsa-Mora Skating för skötsel och drift av skridskobanor på Orsasjöns is. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2009 tecknades avtal mellan Orsa kommun och några föreningar som i och med 
avtalen fick ett visst uppdrag och för det en fastställd ersättning. Många år har förflutit 
sedan dess och flera av uppdragen är inte riktigt relevanta idag. Dessa avtal skulle 
därför behöva ses över. Kultur- och fritidsenheten föreslår att uppdragsavtalen sägs 
upp. Den antagna policyn för stöd till föreningar möjliggör att nya uppdragsavtal 
tecknas i den mån så önskas och behövs. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2021-05-25 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2021-05-12 
Uppdragsavtal med IOGT-NTO, Orsa Slipstensförening för drift och visning av 
gruvområdet vid Mässbacken (avtalet går inte att hitta), Orsa Byaråd, Orsa-Skattunge 
Hembygdsförening och Orsa-Mora Skating. 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att följande avtal sägs upp: 

1. IOGT-NTO för drift av biografen Röda Kvarn m.m. 
2. Orsa Slipstensförening för drift och visning av gruvområdet vid Mässbacken 
3. Orsa Byaråd för samverkan mellan kommun och byföreningar 
4. Orsa-Skattunge Hembygdsförening för hembygdsrelaterad verksamhet 
5. Orsa-Mora Skating för skötsel och drift av skridskobanor på Orsasjöns is. 

 

Sändlista 
Kultur- och fritidschefen 
Chef för verksamhetsområde samhälle 
Berörda föreningar 
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§ 81 OK OMS 2021/00065-1 

 

Länsövergripande samverkan om familjehem (rekrytering 
och utbildning) 

Beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom en avsiktsförklaring om att delta i en fördjupad 
utredning om länsgemensam rekrytering och utbildning av familjehem i Dalarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan våren 2019 tittar kommunerna i Dalarna gemensamt på fyra områden inom den 
sociala sektorn för att undersöka vidare möjligheter till utökat samarbete kommunerna 
emellan. Det gäller familjerätthandläggning, LSS-handläggning, gemensam rekrytering 
och utbildning av familjehem samt behandlingshem/stödboende. 

Falu kommun fick ansvar för att leda processen för gemensam rekrytering och 
utbildning av familjehem vilket resulterade i en inledande utredning om 
förutsättningarna. Socialchefsnätverket beslutade den 26 mars 2021 att samtliga 
socialchefer skulle ta med sig frågan tillbaka till respektive nämnd för att avge en 
avsiktsförklaring om fortsatt deltagande i en fördjupad utredning. En sådan utredning 
ska innehålla förslag på avtal, styrning och ledning, rutiner och praktiska frågor kring 
hur samverkan ska se ut. En avsiktsförklaring behövs för att kunna presentera en 
budget, beroende på hur många kommuner som avser att delta. 

Det finns mycket grova beräkningar av kostnaderna för uppstart och löpande 
verksamhet. För Orsas del skulle det handla om ca 16 800 kronor (för den första 
planeringen/fördjupade utredningen) och 73 500 kronor årligen (för den löpande 
driften). Det är mycket grova kalkyler, som därtill bygger på att samtliga kommuner 
ansluter sig. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för omsorg 2021-05-19 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde omsorg 2021-05-10 
Utredning  

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen att ställa sig bakom en 
avsiktsförklaring om att delta i en fördjupad utredning om länsgemensam rekrytering 
och utbildning av familjehem i Dalarna. 

Sändlista 
Chef verksamhetsområde omsorg 

Individ- och familjeomsorgen 
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§ 82 OK OMS 2021/00066-1 

 

Avsiktsförklaring avseende planering för uppstart av 
regionala HVB-hem 

Beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom en avsiktsförklaring om att delta i fortsatt 

utredning av HVB med inriktning missbruk och NPF problematik i Dalarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan våren 2019 tittar kommunerna i Dalarna gemensamt på fyra områden inom den 
sociala sektorn för att undersöka vidare möjligheter till utökat samarbete kommunerna 
emellan. Det gäller familjerätthandläggning, LSS- handläggning, gemensam 
rekrytering och utbildning av familjehem samt behandlingshem/stödboende. 

Borlänge kommun fick ansvar för att leda processen för behandlingshem/stödboende. 
Arbetet genomfördes tillsammans med ett flertal kommuner från Dalarna och 
resulterade i en förstudie. Efter dialog och behovsinventering kunde det konstateras att 
en lämplig startpunkt skulle kunna vara ett HVB-hem med inriktning missbruk, i 
kombination med viss NPF-problematik och psykosociala svårigheter, med 
målgruppen 15-20 år. Det finns ett behov av ett HVB-hem som kan erbjuda behandling, 
kartläggning och nätverksarbete. 

Socialchefsnätverket beslutade den 26 mars 2021 att samtliga socialchefer skulle ta 
med sig frågan om regionalt HVB-hem tillbaka till respektive nämnd för att avge en 
avsiktsförklaring om fortsatt deltagande i planering för uppstart av HVB-hem. Region 
Dalarna har meddelat att en representant kommer att medverka i planeringen för 
uppstart av HVB-hem med inriktning missbruk och NPF-problematik i Dalarna. 

I förstudien har det gjorts en grov kalkyl för kostnader för hemmet samt vilken 
dygnskostnad det genererar. Tanken är att respektive placerande kommun står för 
dygnskostnaden som vanligt. De eventuellt överskjutande kostnader som kan uppstå, 
som inte täcks av dygnskostnaderna, ska fördelas utifrån befolkningsunderlaget i 
kommunerna. För Orsas del innebär det för tillfället ca 2,8 % av de gemensamma 
kostnaderna. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för omsorg 2021-05-19 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde omsorg 2021-05-10  
Förstudie regional samverkan boende 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår: 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom en avsiktsförklaring om att delta i fortsatt 
utredning av HVB med inriktning missbruk och NPF problematik i Dalarna. 

Sändlista 
Chef verksamhetsområde omsorg 

Individ- och familjeomsorgen 
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§ 83 OK OMS 2021/00083-1 

 

Reviderad länsövergripande överenskommelse om 
samverkan för kommuner och region i Dalarna kring 
personer med psykiska funktionsnedsättningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna den länsövergripande överenskommelsen om 
samverkan för kommuner och region i Dalarnas län kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar från 18 år. 

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar likalydande 
beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Länets kommuner och Region Dalarna har sedan tidigare en gemensam 
överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. 
Den senaste överenskommelsen har löpt ut (vid årsskiftet 2019/20) och ett arbete med 
att se över den gamla överenskommelsen har skett i en arbetsgrupp där även 
brukarrepresentanter ingått, vilket nu resulterat i ett nytt förslag på överenskommelse. 

De största förändringarna avser formuleringar avseende överenskommelsens syfte, mål 
och målgrupp. Vidare har avsnitt kring huvudmännens skyldighet att samverka 
tydliggjorts liksom införande av nya avsnitt som hänvisar till andra relevanta 
kunskapsstöd avseende vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning. En 
förändring avseende avtalstiden har införts till en period om tre år. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för omsorg 2021-06-09 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde omsorg 2021-05-31 
Minnesanteckningar välfärdsrådet 2021-05-27 
Underlag för rekommendation 2021-05-21 
Överenskommelse samverkan 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna den länsövergripande överenskommelsen om 
samverkan för kommuner och region i Dalarnas län kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar från 18 år. 

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar likalydande 
beslut. 

Sändlista 
Chef för verksamhetsområde omsorg 

Individ- och familjeomsorgen 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2021-06-21 
Dokument nr: OK KS 2021/00013-36 

12(22) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 84 OK KS 2021/00133-2 

 

Ekonomiska ramar 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att tillsammans med cheferna för 
respektive verksamhetsområde ta fram ett förslag till budget 2022 inom följande 
ekonomiska ramar:  
 
Kommunfullmäktige  2 733 tkr  
Kommunstyrelsen   430 859 tkr  
Miljönämnden   2 076 tkr  
Byggnadsnämnden   4 942 tkr  
Lönekompensation 2022   4 400 tkr  
Summa    445 010 tkr  
 
Preliminär fördelning av ramarna inom kommunstyrelsen:  
Styrelse, kommunchef, stab  30 473 tkr  
Service och utveckling   20 808 tkr  
Samhälle    46 276 tkr  
Lärande    169 460 tkr  
Omsorg    163 842 tkr  
Summa    430 859 tkr 

Sammanfattning av ärendet 
Ledningsgruppen har lämnat förlag till ramar 2022 som också har redovisats på 
budgetberedningen 7 maj 2021. 
 
Bedömningen är att samtliga nämnder och utskott erhållit tillskott inför 2022 som 
innebär att föreslagna ramar kommer att räcka för att klara en budget i balans år 2022. 
Totalt sett innebär ramförslaget att ramarna utökas med 2,0 % inför 2022. Efter ny 
skatteprognos från SKR (Sverige Kommuner och Regioner) innebär förslaget ett 
budgeterat resultat om 2,7 % av skatteintäkterna år 2022. Nästa skatteprognos 
kommer i augusti. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-06-01 
Tjänsteutlåtande ekonomienheten 2021-05-07 
Förslag till ekonomiska ramar 2021-04-27 
Resultat- och balansräkning med finansieringsanalys 
PM om ekonomirapporten maj 2021 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår:  
 
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att tillsammans med cheferna för 
respektive verksamhetsområde ta fram ett förslag till budget 2022 inom följande 
ekonomiska ramar:  
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Kommunfullmäktige  2 733 tkr  
Kommunstyrelsen   430 859 tkr  
Miljönämnden   2 076 tkr  
Byggnadsnämnden   4 942 tkr  
Lönekompensation 2022   4 400 tkr  
Summa    445 010 tkr  
 
Preliminär fördelning av ramarna inom kommunstyrelsen:  
Styrelse, kommunchef, stab  30 473 tkr  
Service och utveckling   20 808 tkr  
Samhälle    46 276 tkr  
Lärande    169 460 tkr  
Omsorg    163 842 tkr  
Summa    430 859 tkr 

 

Sändlista 
Ekonomienheten 
Samtliga förvaltnings- och verksamhetsområdeschefer 
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§ 85 OK KS 2020/00209-13 

 

Vindbruksplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till stadsbyggnadsförvaltningen att ta ett större grepp om 
vindbruksplanearbetet och se över hela det geografiska området i Orsa kommun som 
kan vara lämpligt för vindbruk. Stadsbyggnadsförvaltningen ska återrapportera 
tidplanen för arbetet som samordnas med det regionala planeringsarbetet för 
vindbruk.   
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog den 6 april 2020 till stadsbyggnadsförvaltningen att 
påbörja arbetet med att ta fram en vindbruksplan för Orsa kommun. Styrgruppen 
består av utskottet för strategi utökat med ordföranden från byggnadsnämnden och 
miljönämnden samt en av ledamöterna från oppositionen i miljönämnden. 
 
På senaste mötet med styrgruppen den 20 april 2021 diskuterades ett förslag till 
reviderad vindbruksplan och ärendet återremitterades. Det finns behov av att ta ett 
större grepp kring vindbruksfrågan än att bara revidera planen. Ett omtag bör göras så 
att hela planen, det geografiska området för möjlig vindkraft, ses över. Detta arbete bör 
även samordnas med det regionala planeringsarbetet för vindbruk.  
 
I nästa beslutspunkt (§ 86) behandlar kommunstyrelsen ärendet om yttrande gällande 
Dalavinds samrådsunderlag avseende etablering av vindkraft i norra Orsa. I yttrandet 
framgår att kommunen kommer att säga nej om företaget går vidare med en 
tillståndsansökan. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-06-01 
Tjänsteutlåtande stadsbyggnadsförvaltningen 2021-05-21 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-04-20 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen uppdrar till stadsbyggnadsförvaltningen att ta ett större grepp om 
vindbruksplanearbetet och se över hela det geografiska området i Orsa kommun som 
kan vara lämpligt för vindbruk. Stadsbyggnadsförvaltningen ska återrapportera 
tidplanen för arbetet som samordnas med det regionala planeringsarbetet för 
vindbruk.   
 
Kommunstyrelsen uppdrar till Service och utveckling att planera och genomföra 
utbildnings- och medborgardialoginsatser med anledning av ansökan om 
vindbruksetablering. 
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Yrkanden 
Susann Lindblad (C) yrkar bifall till första stycket om beslut kring 
vindbruksplanearbetet men avslag till den andra beslutsmeningen om uppdraget till 
service och utveckling att planera och genomföra utbildnings- och 
medborgardialoginsatser med anledning av ansökan om vindbruksetablering. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och Susann Lindblads yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller det sistnämnda. 
 
 

Sändlista 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Kommunikationsenheten 
Chef verksamhetsområde service och utveckling 
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§ 86 OK KS 2021/00211-5 

 

Yttrande samrådsunderlag vindkraft norra Orsa 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Dalavind har gått ut med ett samrådsunderlag benämnt Vindkraft Orsa Norr där Orsa 
kommun har möjlighet att yttra sig.  

Yttrande 
Det finns inte stöd hos de politiska partierna i kommunen för Vindkraft Orsa Norr. 
 
Om företaget väljer att gå vidare till länsstyrelsen med tillståndsansökan ska Orsa 
kommun ta ställning till projektet i en kommunal tillstyrkan, det så kallade kommunala 
vetot. Orsa kommun kommer i så fall att säga nej till ett tillstånd.  
 
De viktigaste orsakerna till kommunens ställningstagande är den stora 
koncentrationen kring Koppångens naturreservat och storleken på 
projektet. Koppången är ett viktigt rekreationsområde och utpekat som riksintresse där 
exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön inte får medföra att områdenas natur- 
och kulturvärden påtagligt skadas.  
 

Beslutsunderlag 
Yttrande kommunchefen 2021-06-14 
Samrådsunderlag från Dalavind AB 2021-05-19 
 

Förslag till beslut 
Kommunchefen föreslår: 
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget. 

 

Sändlista 
Dalavind AB 
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§ 87 OK KS 2019/01201-77 

 

Extra ärende: Delegation till strategiutskottet att godkänna 
granskning av detaljplan för Stormyren samt beslut om 
miljöpåverkan 

Beslut 
Kommunstyrelsen delegerar till strategiutskottet att godkänna granskning av 
detaljplan för vård- och omsorgsboende på Stormyren samt delegerar till 
strategiutskottet att besluta om detaljplanen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan eller inte. 

Reservation 
Gunilla Frelin (M), Lars Olov Simu (KD), Roine Andersson (SD) och Tony Samuelsson 
(V) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med att ta fram detaljplan för vård- och omsorgsboende på Stormyren är 
försenat då ytterligare geoteknisk utredning behövs innan beslut om granskning. För 
att processen med antagande av detaljplan (och i förlängningen byggnation av särskilt 
boende) inte ska försenas mer än nödvändigt föreslås strategiutskottet få delegation av 
kommunstyrelsen att ta beslut om att ställa ut detaljplanen för granskning. 
Utredningen bedöms färdigställas under sommaren så att underlag för godkännande av 
granskningshandlingar och samrådsredogörelse kan godkännas på utskottet den 17 
augusti 2021. 
 
När en kommun tar fram eller ändrar en detaljplan ska kommunen undersöka om 
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Efter 
att undersökningen har genomförts ska kommunen fatta ett särskilt beslut om planen 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Det särskilda beslutet är 
juridiskt bindande för kommunen. Beslutet ska i de flesta fall tas under samrådstiden 
varför beslut föreslås fattas av strategiutskottet i samband med beslut om granskning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-06-16, rev 2021-06-18 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnadsförvaltningen och kommunchef föreslår: 
Kommunstyrelsen delegerar till strategiutskottet att godkänna granskning av 
detaljplan för vård- och omsorgsboende på Stormyren samt delegerar till 
strategiutskottet att besluta om detaljplanen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan eller inte. 

Yrkanden 
Gunilla Frelin (M) yrkar, med instämmande av Lars Olov Simu (KD) och Roine 
Andersson (SD), att granskning av detaljplan för vård- och omsorgsboende på 
Stormyren samt beslut om detaljplanen inte ska delegeras till strategiutskottet utan att 
alla beslut rörande vård- och omsorgsboende på Stormyren ska beslutas av 
kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget mot Gunilla Frelins yrkande 
och finner att kommunstyrelsens bifaller det förstnämnda.  
 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunstyrelsen godkänner följande 
ordning: ja-röst för tjänstemannaförslaget och nej-röst för Gunilla Frelins yrkande. 
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 4 nej-röster enligt bilaga. 
Därmed beslutar kommunstyrelsen enligt tjänstemannaförslaget. 
 

Sändlista 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
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§ 88  

 

Informationsärenden 

1. Fortsatta förslag – Åtgärder efter 

Nodava-utredning (Marilou Hamilton 

Levin, Leif Dahlfors (C), Olof Herko (S), 

Kurt Rågstad (C), Karin Bohlin (S), Tony 

Samuelsson (V)) 

NODAVA AB är ett gemensamt bolag för 

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner som 

hanterar frågor inom VA och 

avfallshantering. Varje kommun har också 

ett ägarbolag. I Orsa är det Orsa Vatten 

och Avfall AB. En utredare har granskat 

bolagens verksamhet och styrning. En 

fråga som lyfts i utredningen är om 

ägarbolagen ska finnas kvar. Respektive 

kommun ska diskutera de förslag som 

finns angående framtida organisation och 

styrning samt ställningstagande kring 

ägarbolagen. Kommuncheferna i Mora, 

Orsa och Älvdalen föreslår att ägarbolagen 

ska vara kvar men med en annan 

samordning, att styrelsen består av 

kommunernas KS-presidium för att 

förtydliga den kommunala kopplingen, att 

andra ledamöter väljs till styrelsen i 

NODAVA AB för att undvika 

jävsproblematiken, att förtydliga uppgiften 

för respektive styrelse och att ägarbolaget 

jobbar med strategiska frågor. Ett annat 

förslag är att en VA-strateg antingen är 

anställd i NODAVA AB eller gemensamt av 

kommunerna.  

Uppföljning sker den 15 sep då synpunkter 

på förslagen redovisas för kommunchefer 

och kommunstyrelsernas ordförande.  

OK KS 2020/00760-5 

2. Information och presentation av 

unga kommunutvecklare (Christina 

Nordmark, Henrik Göthberg, Alice R, Alice 

S, Elsa, Ella, Suad, Viktor, Fatima) 

OK KS 2021/00028-30 
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Presentation av unga kommunutvecklare. 

Det är åtta ungdomar som har fått 

sommarjobbet i år. Uppdraget är att 

utveckla och ge förslag till kommunplanen 

(kommunens verksamhetsplan).  

Det är två andra kommuner i länet som 

har anställt unga kommunutvecklare; 

Rättvik och Ludvika. Under sommaren 

kommer det vara nätverksträffar mellan 

dessa.  

3. Förteckning över sökta och beviljade 

statsbidrag (Pernilla Bäckman, Sara 

Laggar, Johan Hult) 

Kommunstyrelsen har fått en förteckning 

över sökta och beviljade statsbidrag mellan 

juni 2020 till april 2021. Totalt har 

kommunen sökt bidrag till en summa av ca 

32 miljoner kr under ovan nämnda period. 

I förteckningen ingår inte statsbidrag för  

t ex ersättning för höga sjuklönekostnader 

under pandemin, lönebidrag och bidrag 

från Migrationsverket.  

Förteckningen omfattar således riktade 

bidrag där det i många fall finns krav på 

återrapportering och ibland även utökning 

av verksamheten. Hanteringen innebär 

mycket administration men i en del fall 

även en viss osäkerhet om kommunen får 

behålla bidragen eller inte.  

OK KS 2021/00028-31 

4. Information om detaljplan för 

särskilt boende 

Informationspunkten utgår. För mer 

information se beslutsärende § 87. 

OK KS 2021/00027-42 
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§ 89  

 

Delegationsbeslut 

1. Protokoll kommunstyrelsens utskott för 

lärande 2021-05-20 

OK LÄR 2021/00002-18 

2. Protokoll kommunstyrelsens utskott för 

omsorg 2021-05-19 

OK OMS 2021/00001-16 

3. Protokoll kommunstyrelsens utskott för 

strategi 2021-06-01 

OK KS 2021/00014-30 

4. Anvisande av medel ur verksamhet 13170 OK KS 2021/00024-3 
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§ 90  

 

Delgivningar 

1. Protokoll gemensam servicenämnd IT 

2021-05-21 

OK KS 2021/00028-25 

2. Verksamhetsuppföljning 1, Brandkåren 

Norra Dalarna (BRAND) 

OK KS 2021/00028-29 

3. Protokoll kommunstyrelsen 2021-05-31 OK KS 2021/00013-32 

4. Uppföljningslistan juni 2021 

kommunstyrelsen 

OK KS 2021/00027-41 

5. POLSAM minnesanteckningar 2021-05-20 OK KS 2021/00159-2 
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