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Kommunstyrelsens utskott för strategi 

Plats och tid: Kommunsalen, kommunhuset, 2020-03-17 kl. 13:00 -16.55 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande 
Susann Lindblad (C), vice ordförande 
Magnus Bjurman (S), 2:e vice ordförande 
Håkan Yngström (C) 
Olof Herko (S), tillika vice ordförande i Orsa Vatten och 
Avfall AB 
 

Övriga deltagare: Joep Meens (MP), ej tjänstgörande ersättare 
Emelie Drott, planarkitekt, § 22 (via telefon) 
Johan Hult, ekonomichef, § 27.1 
Marilou Hamilton Levin, VD Orsa Vatten och 
Avfall/NODAVA AB, §§ 27.1 – 27.2 
Anders Johansson (V), ledamot miljönämnden, Pär 
Johansson, konsult VA, Niklas Sjödin, VA-rådgivare, 
Camilla Björck, miljöchef, § 27.2 
Henrik Göthberg, chef service och utveckling, § 23,  
§§ 27.3-27.4 
Linda Björck Jansson, beredskaps- och 
säkerhetssamordnare, § 27.3 

Utses att justera: Håkan Yngström (C) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Camilla Staberg, sekreterare 

 

Paragraf 21 - 28 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Håkan Yngström, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Utskottet för 
strategi 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Överklagningstid: 2020-03-25 – 2020-04-15 

Anslaget sätts upp: 2020-03-25 Anslaget tas ner: 2020-04-16 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 
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§ 21 OK KS 2020/00004-7 

 

Förändring av dagordning 

Beslut 
Utskottet för strategi gör följande tillägg till dagordningen: 

 

• Extra informationsärende: Information om åtgärder med anledning av 

coronaviruset. 
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§ 22 OK KS 2020/00209-1 

 

Vindbruksplan för Orsa kommun 

Beslut 
Utskottet för strategi rekommenderar kommunstyrelsen att uppdra åt 
stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram en vindbruksplan för Orsa kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommuns vindbruksplan är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som antogs 
2011 och är nu i behov av utvärdering och revidering. För att nå de energipolitiska 
målen om 100% förnybar el till år 2040 så behövs ökad produktion av vindkraft. 
Energimyndigheten räknar med att det nationellt behövs 60 twh ny vindkraft för att nå 
målen. 

Det har skett teknikutveckling inom vindbruk som gör att andra områden än tidigare 
kan vara intressanta för utbyggnad. Teknikutvecklingen gör också att verken har en 
annan höjd och utformning än den som vindbruksplanen från 2011 behandlar. 

Svenska kraftnät yttrade sig i utställningsskedet för Orsa kommuns översiktsplan 
(yttrande Y6 i det särskilda utlåtandet). Landet är indelat i fyra elområden och Orsa 
ligger längst i norr av elområde SE3 Stockholm. Av yttrandet framgår att 
transmissionsnätets kapacitet räcker idag inte för den vindkraftsutbyggnad som krävs i 
länet. Svenska kraftnät har ett pågående projekt med investeringspaketet NordSyd för 
att öka kapaciteten på elnätet för att möjliggöra vindkraftsutbyggnad. Det behövs bland 
annat nya transmissionsnätsstationer.  

Försvarsmaktens riksintresseområden för hindersfrihet i kommunen har reviderats, 
och sammanfaller delvis med både områden av riksintresse för vindbruk och områden 
som kommunen pekar ut som lämpliga för vindbruk. Försvarsmakten yttrade sig om 
detta i utställningsskedet för Orsa kommuns översiktsplan (yttrande Y5 i det särskilda 
utlåtandet). 

Det finns ett intresse från marknaden för att bygga ytterligare vindkraftverk i 
kommunen. Länsstyrelsen arbetar nu med ett projekt som heter ”Hållbar vindkraft” i 
Dalarna. Det kan i och med detta finnas möjlighet för kommunen att dra nytta av 
samordning med Länsstyrelsen och andra dalakommuner i samband med projektet och 
arbetet med vindbruksplanen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, stadsbyggnadsförvaltningen, 2020-03-03. 
Yttrande 5 och 6 i kommunens särskilda utlåtande över inkomna synpunkter i 
utställningsskedet för översiktsplan för Orsa kommun. 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår: 
 
Utskottet för strategi rekommenderar kommunstyrelsen att uppdra åt 
stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram en vindbruksplan för Orsa kommun. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 23 OK KS 2019/00337-7 

 

Hållbarhetsstrategi, Agenda 2030 

Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

• Anta hållbarhetsstrategin – Agenda 2030. 

• Resurstilldelning till hållbarhetsarbetet beaktas i arbetet med 2021 års budget. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har prioriterat tre av målen i Agenda 2030 som är särskilt viktiga. Dessa är 
mål 3 - Hälsa och välbefinnande, mål 7 - Hållbar energi för alla och mål 12 - Hållbar 
konsumtion och produktion. Nu behövs en strategi för det fortsatta arbetet och hur 
kommunen får så bred uppslutning som möjligt. Föreslagna strategi ska uppdateras 
redan till hösten. 

Strategin innebär bland annat att Orsa kommun bjuder in Företagarna, LRF 
(Lantbrukarnas Riksförbund) och Naturskyddsföreningen till diskussioner om åtgärder 
för att så effektivt som möjligt bidra till måluppfyllnaden. Den innebär också att Orsa 
snarast tar kontakt med grannkommunerna för att utröna intresset av en gemensam 
resurs, till exempel en hållbarhetsstrateg, som kan hålla dessa frågorna aktuella och 
levande. 

Under 2020 kommer enheten Utredning och utveckling att ha ett samordningsansvar 
för Agenda 2030. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2020-03-03. 
Förslag till hållbarhetsstrategi med bilaga. 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2019-09-30.  
 

Förslag till beslut 
Verksamhetsområde service och utveckling föreslår utskottet att föreslå 

kommunstyrelsen: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

• Anta hållbarhetsstrategin – Agenda 2030. 

• Resurstilldelning till hållbarhetsarbetet beaktas i arbetet med 2021 års budget. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 24 OK KS 2019/01284-2 

 

Dokumenthanteringsplan 2020 

Beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen antar förslaget till dokumenthanteringsplan daterat 2020-02-24. 
 

Sammanfattning av ärendet 
En dokumenthanteringsplan styr hanteringen av allmänna handlingar hos en 
myndighet och är ett redskap för att skapa enhetliga rutiner. I dokumenthanterings-
planen finns anvisningar för hur handlingarna ska hanteras: om de ska bevaras eller 
gallras, hur de ska sorteras och förvaras, om de ska diarieföras och så vidare. 
 
Tidigare hade respektive verksamhetsområde en egen dokumenthanteringsplan. Nu 
har ett samlat grepp tagits för att ta fram ett dokument som gäller för samtliga 
verksamheter inom kommunstyrelsen.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2020-02-11. 
Förslag till dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen 2020-02-24. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen antar förslaget till dokumenthanteringsplan daterat 2020-02-24. 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 25 OK KS 2019/00358-5 

 

Svar på motion om webbsändningar av fullmäktiges 
sammanträden - återremittering 

Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige: 
 
Kommunen inför webbsändningar av kommunfullmäktige enligt förslaget i motionen, 

förutsatt att kostnaden delas upp mellan kommunikationsenheten och 

kommunfullmäktige enligt tjänsteutlåtandet daterat 2020-03-03 och att 

kommunfullmäktige accepterar att textning av möten görs automatiserat via ett AI-

verktyg. Kommunen fortsätter också med direktsändningar i Orsa närradio. Motionen 

anses därmed bifallen.  

Sammanfattning av ärendet 
I maj 2019 lämnade Socialdemokraterna och Moderaterna i fullmäktige gemensamt in 

en motion där de föreslog att Orsa kommun skulle börja livesända kommun-

fullmäktiges sammanträden på kommunens webbplats, samt att sändningarna i 

efterhand ska finnas lagrade på webbplatsen.  

På kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2020 återremitterades ärendet med 

motiveringen att frågan ska utredas ytterligare avseende möjligheterna att införa 

webbsändningar av fullmäktiges sammanträden. Kommunikationsenheten har därefter 

utrett ärendet igen. Inställningen kring genomslaget av att livesända KF-sändningar på 

webben kvarstår. För att nå ut till våra medborgare behöver vi bli bättre på att skriva 

nyheter och producera kortare filmer som belyser de sakfrågor som berör 

målgrupperna. Med det sagt så är det självklart bra ur ett demokratiskt perspektiv om 

vi också kan ha webbsändningar av fullmäktige som kan följas live eller i efterhand av 

våra medborgare, förtroendevalda och media. 

Det nya förslaget innebär att kommunfullmäktige tar löpande kostnader som gäller 

helhetslösningen av videoproduktion, kostnader för uppgraderingar och installationer 

av tekniken, accepterar automatisk textning av filmfiler av ett AI-verktyg, vilket 

innebär att fel i textningen kan uppstå, och även att kostnader gällande 

direktsändningar för Orsa närradio belastar kommunfullmäktiges budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, staben, 2019-10-08 samt 2020-03-03. 

Motion, 2019-05-21. 

Förslag till beslut 
Staben föreslår utskottet för strategi att föreslå kommunstyrelsen: 
 
Kommunen inför webbsändningar av kommunfullmäktige enligt förslaget i motionen, 

förutsatt att kostnaden delas upp mellan kommunikationsenheten och 
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kommunfullmäktige enligt tjänsteutlåtandet daterat 2020-03-03 och att 

kommunfullmäktige accepterar att textning av möten görs automatiserat via ett AI-

verktyg. Kommunen fortsätter också med direktsändningar i Orsa närradio. Motionen 

anses därmed bifallen.  

 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 26 OK KS 2020/00229-2 

 

Föreskrift om förbud mot eldning utomhus 

Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige antar förslaget till föreskrift om förbud mot eldning utomhus. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan skogsbränderna 2018 aktualiserades behovet av uppdaterade riktlinjer avseende 
eldning utomhus för att förebygga bränder i skog och mark. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) tog fram en vägledning för eldning utomhus för 
att underlätta för kommuner och enskilda.  
 
Nu gällande lagstiftning medger inte att en kommun kan delegera mandatet att fatta 
beslut om eldningsförbud till ett kommunalförbund. Därför behöver respektive 
medlemskommun fatta beslut om föreskrifter som reglerar förbud mot eldning 
utomhus i syfte att förebygga och förhindra uppkomst av bränder i skog och mark.  
 
I föreskriften tydliggörs att Brandkåren bedömer aktuell brandrisk- och 
beredskapsprognos och att det sammanvägda värdet utgör grund för om 
eldningsförbud ska utfärdas i kommunen eller ej. Brandkåren hanterar eventuella 
dispensansökningar från eldningsförbudet, exempelvis för planerade 
naturvårdsbränningar.  
 
Skogsbrandsbevakning med brandflyg sker vid brandrisk 4 eller högre. Detta hanteras 
som tidigare av brandkåren tillsammans med Länsstyrelsen och omfattas inte av 
föreskriften om förbud mot eldning utomhus. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunchefen, 2020-03-04. 
Förslag till Föreskrift om förbud mot eldning utomhus med bilaga 1, vägledning 
avseende generella undantag från eldningsförbud. 
 

Förslag till beslut 
Kommunchefen föreslår utskottet för strategi att föreslå kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige antar förslaget till föreskrift om förbud mot eldning utomhus. 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 27  

 

Informationsärenden 

1. Ägarsamråd Orsa Vatten och Avfall 

AB (Marilou Hamilton Levin, Johan Hult) 

Genomgång av förra årets ekonomiska 

resultat där bland annat slamtömningen 

utgör en del av ökningen av externa 

kostnader men resultatet påverkas också 

av ökade pensionskostnader, högre 

avskrivningar på anläggningstillgångar och 

ökade räntekostnader på låneomsättning 

och återbäring. Sammantaget uppvisar 

bolaget ett nollresultat för 2019. 

Budgeten för nuvarande år ger inte 

utrymme för oförutsedda kostnader eller 

incidenter. 

En lägesrapport för 2019 beskriver bland 

annat att återvinningscentralen har haft 

31 500 besökare och de har tagit emot 

2 500 ton grovavfall. Avfallsföreskrifter 

och avfallstaxa återremitterades av 

utskottet i januari 2020 och ska snart 

behandlas igen på styrelsen för Orsa 

Vatten och Avfall.  

Ytterligare rapportering gäller 

Råtjärnsberget (etapp 2) där VA- och 

vägutbyggnaden ska vara klar senast den 

30 juni 2020. För skilodgen i Grönklitt så 

behöver befintliga VA-ledningar flyttas och 

dimensioneras om. När det gäller 

överföringsledningen till och från 

Grönklitt så har detaljplaneringen av 

ledningssträckan slutförts och bolaget har 

även gjort en intrångsvärdering och 

skickat ut avtalsförslag till samtliga 

berörda markägare. Det behövs även ett 

byte av befintligt biotorn och eventuellt 

även planering för två biotorn. 

Genomgång av behov av utbyggnad av VA i 

södra Orsa. Preliminära beräkningar visar 

OK KS 2020/00004-6 
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att nuvarande avgifter inte täcker 

beräknade investeringskostnader vid en 

eventuell utbyggnad i området.  

Nya rekryteringar har skett till NODAVA 

AB och vissa organisationsförändringar 

har skett inom bolaget. Ett nytt 

ekonomisystem har införts och bolaget har 

formulerat en ny vision och strategiska 

mål.  

2. Styrgruppsmöte VA (Pär Johansson, 

Camilla Björck, Niklas Sjödin, Marilou 

Hamilton Levin, Anders Johansson (V)) 

Genomgång av bakgrunden till VA-

utredningen i södra Orsa. Det finns många 

enskilda avlopp i kommunen och området 

jämfört med övriga landet.  

Det pågår arbete med en rapport för VA i 

södra Orsa där parametrar och 

utvärderingskriterier föreslås vara 

kopplade till miljö, hälsa, ekonomi (för 

fastighetsägare, kommunen och Orsa 

Vatten och Avfall AB), resursanvändning 

och samhällsutveckling. Dessa 

ställningstaganden kommer att utgöra 

underlag för revidering av VA-planen för 

nästkommande mandatperiod. Många vill 

ha kommunalt VA i södra Orsa.  

Sörmedsjöns vattenförening har aviserat 

att de vill driva sin vattenförsörjning 

vidare i egen regi. 

Redogörelse för hantering av slammet från 

enskilda avlopp tas upp på kommande 

styrgrupp. 

Tillsyn av avloppsanläggningarna hos 

enskilda har genomförts av miljökontoret 

och ca 80 av 110 fastigheter behöver 

åtgärda sina anläggningar inom fem år. 

Under året kommer ca 100 ytterligare 

fastigheter att tillsynas av miljökontoret.  

Kommunen anordnade ett öppet hus 

angående VA-situationen i södra Orsa och 

frågor från det tillfället kommer att läggas 

ut på kommunens hemsida. Arbetet med 

OK KS 2018/00876-6 
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VA-rådgivning har påbörjats och kontakt 

har tagits med föreningarna.  

3. Extra ärende: Information om 

åtgärder med anledning av Corona-

viruset (Linda Björck Jansson) 

Krisledningsstaben är aktiverad av 

kommunchefen och har löpande 

avstämningar. Kommunen deltar även i 

regionala träffar där beslut tas i 

samverkan. 

Omvärldsbevakning sker också 

kontinuerligt samt även information till 

personal på intranätet samt till 

medborgare på den externa webbplatsen. 

Det har tagits ett inriktningsbeslut i länet 

där alla kommuner ska följa nationella 

riktlinjer och rekommendationer från 

Folkhälsomyndigheten. Kommunen håller 

även ta fram pandemiplaner och 

kartlägger resurser.  

Kommunen rekommenderar att man inte 

besöker särskilda boenden och avråder 

tjänsteresor för kommunalt anställda som 

inte är nödvändiga. Det finns även en plan 

om det skulle bli aktuellt med att stänga 

grundskolor, vilket inte är aktuellt i 

dagsläget.  

OK KS 2020/00084-1 

4. Diskussion om mål 2021 (Henrik 

Göthberg) 

De övergripande målen (samhälls-

utvecklande mål) kan utgå från 

demokratifrågor men även från analys av 

samhällets riskområden och därmed inte 

rikta in sig på specifika verksamhetsmål.  

Utskottet går igenom förslag till 

fokusområden för övergripande mål som 

framkom på boksluts- och framtidsdagen, 

som var en gemensam dag för tjänstemän 

och förtroendevalda. Dessa idéer kommer 

fortsätta att diskuteras framöver. 

Utskotten kommer också att diskutera sina 

nuvarande verksamhetsmål och dess 

aktualitet under våren.  

OK KS 2020/00004-16 
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§ 28  

 

Delgivningar 

1. Meddelande om Överenskommelse mellan 

staten och SKR om Strategi för 

genomförande av Vision ehälsa 2025. 

OK KS 2020/00002-5 

2. Protokoll Dalabanans Intressenter  

2019-12-06. 

OK KS 2020/00002-7 

 

 

 


