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Kommunstyrelsen 

Plats och tid: Tingssalen, kommunhuset, 2022-04-11 kl. 13:00 – 17:15 

Beslutande: Mikael Thalin (C) ordförande 
Susann Lindblad (C) vice ordförande 
Magnus Bjurman (S) 2:e vice ordförande 
Håkan Yngström (C) 
Aino Eurenius (C) 
Nina Wiik (C) 
Bengt-Åke Svahn (KD) §36, §§38–39, §§ 42-47. Lars Olov 
Simu (KD) § 37, §§ 40-41 
Joep Meens (MP) 
Olof Herko (S) ersätter Hans-Göran Olsson (S) 
Gunilla Elings-Friberg (S) 
Anders Johansson (V) 
Joakim Larsson (M) ersätter Gunilla Frelin (M) 
Tomas Alfredsson (SD) ersätter Bibi Andersson (SD) 
 

Övriga deltagare: Jan Segerstedt (C), Anna Pers (C), Bo Konradsson (C), Ulf 
Björklund (KD) §§ 36-39, §§42-47, Lars Olov Simu (KD) 
§36, §§38–39, §§ 42-47, ej tjänstgörande ersättare 
Christine Alexandersson skolchef, Maria W Abrahamsson 
kurator § 36, § 45.1 
Suzanne Ström administrativ samordnare §§ 38-39 
Hans Lans (S) vice ordf OLAB/OBAB, Leif Dahlfors (C) ordf 
OVAB, Linda Björck Jansson säkerhets- och 
beredskapssamordnare, Helene Grapenson personalchef, 
Per-Erik Jonsson distriktschef, Jesper Karlsson chef 
omsorgen, Roland Fållby VD OLAB/OBAB, Christine 
Alexandersson skolchef, Henrik Göthberg chef service och 
utveckling, Anna-Karin Göthe ekonomichef § 45.2 
Mari Tara VD, Göran Bronnet ordf  
Grönklittsgruppen AB §45.3 
Sara Laggar ekonom, Anna-Karin Göthe  
ekonomichef §§ 40–41 
Emma Jidemyr kommunikationschef § 36-39, §§ 42-47 
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 36 - 47 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 
 

 

 ______________________________________ 

Olof Herko, justerare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

______________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2022-04-11 

Överklagningstid: 2022-04-28 - 2022-05-19 

Anslaget sätts upp: 2022-04-28 Anslaget tas ner: 2022-05-20 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid: Tingssalen, kommunhuset, 2022-04-11 kl. 13:00 

Beslutande: Mikael Thalin (C) ordförande 
Susann Lindblad (C) vice ordförande 
Magnus Bjurman (S) 2:e vice ordförande 
Håkan Yngström (C) 
Aino Eurenius (C) 
Nina Wiik (C) 
Lars Olov Simu (KD) ersätter Bengt-Åke Svahn (KD) 
Joep Meens (MP) 
Olof Herko (S) ersätter Hans-Göran Olsson (S) 
Gunilla Elings-Friberg (S) 
Anders Johansson (V) 
Joakim Larsson (M) ersätter Gunilla Frelin (M) 
Tomas Alfredsson (SD) ersätter Bibi Andersson (SD) 
 

Övriga deltagare: Anna Pers (C), Jan Segerstedt (C), Bo Konradsson (C), Ulf 
Björklund (KD) ej tjänstgörande ersättare 
Emma Jidemyr kommunikationschef 
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 37 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Olof Herko, justerare 

 

____________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2022-04-11 

Överklagningstid: 2022-04-11 - 2022-05-02 

Anslaget sätts upp: 2022-04-11 Anslaget tas ner: 2022-05-03 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

____________________________ 

Underskrift 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsan 2021 5 

Antagande - detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren 6 

Policy för upphandling och inköp 9 

Riktlinje för upphandling och inköp 10 

Begäran utökning av borgensram från Orsa Vatten och Avfall AB 11 

Årsredovisning 2021 12 

Föreningsbidrag Konst runt Siljan 2022 14 

Svar på remiss från Länsstyrelsen i Dalarnas län – bildande av 

naturreservat Fjället i Orsa kommun 

15 

Ändring av riktlinjer för fördelning av bygdepeng från vindkraft 16 

Informationsärenden 17 

Delegationsbeslut 20 

Delgivningar 21 
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§ 36 OK LÄR 2022/00035-1 

 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsan 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsan 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Elevhälsan i Orsa lyder under hälso- och sjukvårdslagen och ska årligen redovisa en 
patientsäkerhetsberättelse till vårdgivaren. Vårdgivaren för elevhälsan i Orsa kommun 
är kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för lärande 2022-03-17 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde lärande 2022-02-23  
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsan 2021 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår:  
Kommunstyrelsen godkänner Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsan 2021. 
 

Sändlista 
Skolchef 
Elevhälsan 
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§ 37 OK KS 2019/01201-126 

 

Antagande av detaljplan för Vård- och omsorgsboende på 
Stormyren 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. föreslå kommunfullmäktige att besluta att kommunen förbinder sig att, under 

förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft, bygga om Blästgatan på en 

lägsta nivå om + 166,8 m.ö.h. i RH2000 samt att gatan ska byggas om med en 

konstruktion som ger tillfredsställande markstabilitet med erforderlig 

säkerhetsfaktor för nybyggnation av väg enligt Trafikverkets tekniska krav för 

geokonstruktion TK GEO 13,   

2. ta granskningsutlåtandet som sitt eget, 

3. godkänna detaljplanen för vård- och omsorgsboende på Stormyren och föreslå 

kommunfullmäktige att anta detaljplanen, under förutsättning att dispens från 

det generella biotopskyddet enligt 7 kap miljöbalken samt beslut om bifall för 

vattenverksamhet enlig 11 kap miljöbalken, för flytt och kulvertering av 

Skyttolabäcken, har vunnit laga kraft,  

4. ärendet förklaras omedelbart justerat. 

Reservation 
Joakim Larsson (M), Lars Olov Simu (KD) och Tomas Alfredsson (SD) reserverar sig 

mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag den 30 september 2019 (§ 117) och 

planförslaget har varit utsänt för samråd och granskning. Planens syfte är att 

möjliggöra vård- och omsorgsboende. Detaljplanen medger även sådana 

centrumverksamheter som kompletterar vårdboendet, exempelvis frisör, fotvård, 

friskvård, kiosk, mindre servering eller samlingslokal. Därutöver medges vårdcentral 

för att, om behov skulle uppstå, möjliggöra vårdcentralsfilial. 

Utbyggnaden av det särskilda boendet förutsätter att Blästgatan byggs om för att kunna 

nås under översvämning med ett högsta beräknat flöde från Orsasjön, vilket förutsätter 

att den har en nivå om minst + 166,8 m.ö.h. Eftersom marken där Blästgatan leder, till 

viss del utgörs av gyttja och silt, behöver gatan byggas om med en konstruktion som ger 

tillfredställande markstabilitet. 

En lokaliseringsutredning har genomförts där den aktuella platsen med sitt centrala 

läge funnits vara bäst lämpad för denna typ av samhällsviktiga verksamhet. Vård- och 

omsorgsboendet planeras inrymma cirka 90 platser för permanentboende och 18 

korttidsplatser. Skyttolabäcken som rinner genom planområdet ges en förändrad 

karaktär i samband med planens genomförande. Projektet föreslår att bäcken 

kulverteras öster om det planerade boendet och att den i söder utformas som en 

slingrande bäck med en vattenspegel. 
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Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900), 

eftersom detaljplanen kan anses vara av särskilt intresse för allmänheten och eftersom 

föreslagen markanvändning avviker ifrån översiktsplanen.  

Detaljplanen var ute för samråd under hösten 2020 och efter samrådet sammanställdes 

de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse.  

Den 11 november 2021 beslutade kommunstyrelsen att detaljplanen inte bedöms 

medföra betydande miljöpåverkan och godkände därefter detaljplanen för granskning. 

Detaljplanen var utställd för granskning från den 15 november till den 6 december 

2021. Synpunkter som inkom under granskningen har sammanställts i ett 

granskningsutlåtande.  

Under granskningen efterfrågade Länsstyrelsen Dalarna och Trafikverket ett 

klargörande av hur väg E45 och trummor påverkas av ett 200-årsregn då planområdet 

är utbyggt, med hänsyn till bräddflöde. Trafikverket påpekade att ingen påverkan 

avseende dagvatten och skyfall får ske på Trafikverkets väg/vägområde efter 

exploatering. Med anledning av detta har dialog förts med Trafikverket och 

planbeskrivningen har kompletterats med ett avsnitt om 200-årsflödet. Trafikverket 

har meddelat att de godtar resonemanget i planbeskrivningen. 

Även Statens Geotekniska Institut (SGI) yttrade sig under granskningen och påpekade 

bland annat att risken för skred i norra delen behövde klarläggas och att det krävdes en 

bedömning som omfattar stabilitetsförhållanden för alla förutsättningar som den nya 

planen medger. SGI påpekade att stabilitetsrisker i anslutning till området behövde 

klarläggas och om det krävdes åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt 

godtagbart sätt säkerställas i planen. 

Med anledning av yttrandet har det geotekniska underlaget kompletterats. 

Stabilitetsberäkningar har utförts för fem sektioner varav två sektioner för Blästgatan 

på platser som bedömts kritiska avseende risk för skred. Utredningen visar att 

stabiliteten är tillfredsställande för uppförande av det särskilda boendet samt för diken 

och dammar i områdets södra del utan förstärkningsåtgärder. Risk för ras eller skred 

föreligger således inte.  

Efter granskningen har dialog förts med Länsstyrelsen Dalarna och SGI och med 

anledning av detta har planbestämmelser införts i större delen av planområdet om hur 

mycket marknivån får ändras. Uppförandet av boendet förutsätter att Blästgatan höjs 

upp för att kunna fungera som räddningsväg men det krävs även att vägkonstruktionen 

utförs med en tillfredsställande markstabilitet. För att säkerställa att Blästgatan utförs 

med en konstruktion som tar hänsyn till stabiliteten i området ska kommunfullmäktige 

besluta att detta ska göras innan detaljplanen antas.  

Planenheten bedömer att detaljplanen, efter de justeringar och kompletteringar som 

gjorts, kan antas av kommunfullmäktige. Om kommunstyrelsen godkänner 

detaljplanen sänder planenheten granskningsutlåtandet till Länsstyrelsen Dalarna 

samt till de som har kvarstående synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Plankarta med bestämmelser, april 2022 

Planbeskrivning, 2022-04-05 

Granskningsutlåtande, 2022-04-05 

Samrådsredogörelse, 2021-11-02 
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Kompletterande geoteknisk utredning, 2022-03-07 

Vattenteknisk utredning, Skyttolabäcken, 2022-01-20 

Undersökning inför ev. strategisk miljöbedömning, 2020-10-01 

Geoteknisk utredning, rev. B 2021-09-01 

Miljöteknisk undersökning ”Skitolabäcken”, 2020-11-15 

Detaljerad riskbedömning för detaljplan, 2019-12-10 

Bullerutredning inför detaljplan, 2020-05-27 

Utlåtande, pålning ovan grundvattenakvifär, rev. 2021-09-03 

Beräkning av HQ100-årsflöde i Skyttolabäcken, 2021-08-18 

Miljöprovtagning glykol, 2021-10-26 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. föreslå kommunfullmäktige att besluta att kommunen förbinder sig att, under 

förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft, bygga om Blästgatan på en 

lägsta nivå om + 166,8 m.ö.h. i RH2000 samt att gatan ska byggas om med en 

konstruktion som ger tillfredsställande markstabilitet med erforderlig 

säkerhetsfaktor för nybyggnation av väg enligt Trafikverkets tekniska krav för 

geokonstruktion TK GEO 13,   

2. ta granskningsutlåtandet som sitt eget, 

3. godkänna detaljplanen för vård- och omsorgsboende på Stormyren och föreslå 

kommunfullmäktige att anta detaljplanen, under förutsättning att dispens från 

det generella biotopskyddet enligt 7 kap miljöbalken samt beslut om bifall för 

vattenverksamhet enlig 11 kap miljöbalken, för flytt och kulvertering av 

Skyttolabäcken, har erhållits och vunnit laga kraft,  

4. ärendet förklaras omedelbart justerat. 

 

Yrkande 
Susann Lindblad (C) yrkar att stryka ordet erhållits på beslutspunkt nr 3 gällande flytt 

och kulvertering av Skyttolabäcken och yrkar i övrigt bifall till tjänsteförslaget. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på tjänstepersonsförslaget och Susann Lindblads 

yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det sistnämnda. 

 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Miljö- och byggnadsförvaltningen Mora Orsa, planenheten 

Verksamhetsområde Samhälle 

Orsa Lokaler AB 
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§ 38 OK KS 2021/00255-1 

 

Policy för upphandling och inköp 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Policy för upphandling och inköp vilken 
därmed ersätter tidigare dokument Policy Inköp & Upphandling Orsa kommun (OK KS 
2015/00199-1). 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 23 november 2015 en policy för inköp och upphandling 
som behöver uppdateras för att säkerställa kommunens styrning i upphandlings- och 
inköpsfrågor.  
 
Utgångspunkten för uppdateringen har dels varit att motsvara de krav som ställs enligt 
gällande lagstiftning, dels det uppdrag- och samarbetsavtal som har tecknats mellan 
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Kunskapen och insikten om hållbarhetsfrågorna 
har ökat under de senaste åren, så därav behöver styrdokumenten uppdateras för att 
vara mer vägledande i kommunens upphandlingssituationer.  
 
Det övergripande målet är att kommunen ska vara en kompetent beställare i syfte att 
nå maximal invånar- och verksamhetsnytta för att uppnå kostnadseffektivitet i de 
tjänster, varor och byggentreprenader som köps in. Kommunen ska också genom sina 
inköp bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.  
 
Policyn gäller för samtliga verksamhetsområden, nämnder och de helägda bolagen. 
Syftet är att skapa ett gemensamt affärsmässigt förhållningssätt i frågor som berör 
upphandling och inköp från externa leverantörer till kommunen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-03-29 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-03-17 
Förslag till ny Policy för upphandling och inköp 2022-03-14 
Antagen policy för upphandling och inköp från 2015 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Policy för upphandling och inköp vilken 
därmed ersätter tidigare dokument Policy Inköp & Upphandling Orsa kommun (OK KS 
2015/00199-1). 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 39 OK KS 2021/00256-1 

 

Riktlinje för upphandling och inköp 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar styrdokumentet Riktlinje för upphandling och inköp.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har tidigare inte haft en riktlinje för upphandling och inköp. Syftet med 
dokumentet är att ange ramarna för upphandling och inköp samtidigt som den ger 
rekommendationer för hur policyn ska uppnås. Riktlinjen behandlar lagar och regler 
samt anvisningar för verksamheternas inköps- och upphandlingsarbete.  
 
Riktlinjen gäller för Orsa kommuns samtliga verksamheter. Innehållet i riktlinjen 
kommer att tydliggöras i rutiner av mer konkret karaktär som stöd i det operativa 
arbetet.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-03-29 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-03-17 
Förslag till riktlinje för upphandling och inköp 2022-03-14 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen antar styrdokumentet Riktlinje för upphandling och inköp.  

Sändlista 
Verksamhetsområde service och utveckling 
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§ 40 OK KS 2021/00251-3 

 

Begäran utökning av borgensram från Orsa Vatten och  
Avfall AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Orsa Vatten och 
Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt belopp om 275 000 000 kronor, jämte 
ränta och kostnader samt att det högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
ursprungliga belopp. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa Vatten och Avfall AB har den 19 maj 2021 skrivit till kommunen med en begäran 
om utökning av borgensram med 125 mkr till 300 mkr. Kommunen och bolaget har 
efter flera genomgångar nått en gemensam bild att det till och med utgången av år 
2024 räcker att borgensramen utökas med 100 mkr till 275 mkr. Det förslaget 
presenterades på bolagets styrelsemöte den 9 mars 2022. Därefter inkom bolaget med 
en ny begäran att utöka borgensramen med 100 mkr. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-03-29 
Tjänsteutlåtande ekonomikontoret 2022-03-18 
Protokoll styrelsemöte Orsa Vatten och Avfall AB 2022-03-09 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Orsa Vatten och 
Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt belopp om 275 000 000 kronor, jämte 
ränta och kostnader samt att det högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
ursprungliga belopp. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 41 OK KS 2022/00048-3 

 

Årsredovisning 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen för 2021 efter redaktionella ändringar 
och överlämnar den till revisorerna och kommunfullmäktige för godkännande. 

Reservation 
Joakim Larsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Covid-19-pandemin har påverkat alla verksamheter under hela året. Verksamheterna 
har ställt om för att minska smittspridningen. Pandemin har fortsatt inneburit höga 
kostnader inom omsorgen, samtidigt som bidragen från staten minskat. Däremot har 
skatteintäkterna ökat betydligt mer än budgeterat. Även årets resultat 2021 hamnade 
på en mycket hög nivå, 33 mkr, där cirka 8 mkr avser vinst vid försäljning av aktier i 
Grönklittsgruppen AB. Under den senaste femårsperioden har resultatet uppgått till i 
genomsnitt 23 mkr vilket motsvarar 5,2 procent av skatteintäkterna.  
 
Trots stora utmaningar har kommunen en god måluppfyllelse. Några av de 
övergripande målen mäts genom undersökningar där resultaten nu redovisas i procent 
i stället för index vilket gör det svårt att jämföra både mot föregående år och årets mål. 
Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i kommunen visar att kommunen ligger över 
snittet i landet. Även om vi inte når målet med 6 940 invånare så går utvecklingen åt 
rätt håll. En sammantagen bedömning visar också goda resultat för att kommunens 
invånare är nöjda med att leva och bo i Orsa och att invånarna är nöjda med 
kommunens verksamheter. Orsa fortsätter att klättra i svenskt näringslivs ranking, för 
2021 var delmålet plats 75 och Orsa hamnade på plats 72. Kommunen når de 
ekonomiska målen med råge. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-04-01 
Årsredovisning 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen för 2021 efter redaktionella ändringar 
och överlämnar den till revisorerna och kommunfullmäktige för godkännande. 
 

Yrkande 
Joakim Larsson (M) yrkar att sid 6 kompletteras med en beskrivning avseende 
måluppfyllelsen och att ändra formuleringen under antagande till under arbete 
gällande detaljplanen för det nya äldreboendet samt att se över färgmarkeringen för 
måluppfyllelsen för det övergripande målet att antalet invånare ska öka till 7 000 (sid 
24).  
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Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget och Joakim Larssons yrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller det förstnämnda. 

Sändlista 
Revisorerna 
Kommunfullmäktige 
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§ 42 OK KS 2021/00445-33 

 

Föreningsbidrag Konst runt Siljan 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om föreningsbidrag avseende Konst runt  
Siljan 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan har inkommit från Konst runt Siljan som söker 6 000 kronor för konstrundan 
2022. Kultur- och fritidsenheten föreslår att sökande beviljas detta. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2022-03-22 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsenheten 
Ansökan från Konst runt Siljan 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att bevilja ansökan om 
föreningsbidrag. 
 

Sändlista 
Kultur- och fritidsenheten 
Konst runt Siljan 
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§ 43 OK KS 2022/00086-2 

 

Svar på remiss från Länsstyrelsen i Dalarnas län – bildande 
av naturreservat Fjället i Orsa kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen avger yttrande enligt miljökontorets skrivelse daterat 2022-03-14. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har fått en remiss från Länsstyrelsen gällande ett förslag och skötselplan 
för naturreservat Fjället. Syftet med naturreservatet är att bevara en äldre tallskog, 
delvis på sandmark med dess särpräglade växt- och djurliv. Förekomsten av krävande 
skalbaggar ska särskilt värnas. Tallskogen, som är starkt brandpräglad, och andra 
ingående naturmiljöer samt områdets orörda karaktär med dess ekosystem och 
biologiska mångfald ska bevaras. Syftet är också att inom ramen för bevarandet av 
biologisk mångfald och bevarandet av naturmiljöer tillgodose behovet av områden för 
friluftslivet. 
 
Aktuellt område ligger inom markanvändningen Skogsbygd enligt kommunens 
översiktsplan (ÖP). Enligt ÖP så gynnas besöksnäringen av nya rekreationsområden 
och naturreservat och planen stödjer bildandet av naturreservat nära Orsa tätort. Ingen 
exploatering med vindkraft planeras inom området i TÖP Orsa vindbruk. Inga 
planbeskedsansökningar, detaljplaner eller områdesbestämmelser är aktuella för detta 
område och inga gällande detaljplaner eller områdesbestämmelser finns på platsen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2022-03-22 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle  
Remiss från Länsstyrelsen i Dalarnas län – bildande av naturreservat Fjället 
Skrivelse från Miljökontoret 2022-03-14 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att avge yttrande enligt 
miljökontorets skrivelse daterat 2022-03-14. 

Sändlista 
Länsstyrelsen 
Verksamhetsområde samhälle 
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§ 44 OK KS 2022/00079-2 

 

Ändring av riktlinjer för fördelning av bygdepeng från 
vindkraft 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar de nya riktlinjerna för fördelning av bygdepeng från vindkraft. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun får bygdepeng från vindkraft som en följd av etableringen av 
kommunens första vindkraftsanläggning på Mässingsberget. Avtalet med OX2 ger 
kommunen en årlig bygdepeng om 0,5 % av den samlade bruttoersättningen för elen 
som vindkraftverken på Mässingsberget inbringar. Bygdepeng från vindkraft ska 
användas till projekt/ändamål som stimulerar näringslivsutveckling och försörjning i 
Orsa kommun. 
 
För att få fler ansökningar och en enklare ansökningsprocess föreslår verksamheten ett 
antal ändringar i riktlinjerna: 

o Ansökningar tas emot löpande istället för att ha ett sista datum på att lämna in 
ansökan (den 31 december). 

o Kommunen förenklar ansökan och kontaktar sökanden om det behövs 
ytterligare handlingar. 

o Ansökningar bereds i samråd med näringslivsrådet i stället för byarådet. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2022-03-22 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2022-03-09 
Riktlinjer för fördelning av bygdepeng från vindkraft 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att anta de nya riktlinjerna för 
fördelning av bygdepeng från vindkraft. 

Sändlista 
Verksamhetsområde samhälle 
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§ 45  

 

Informationsärenden 

1. Likabehandlingsplan inom 

grundskolan (Christine Alexandersson, 

Maria W Abrahamsson) 

Skolan har en årlig plan mot 

diskriminering och kränkande behandling 

som uppdateras löpande efter 

verksamheternas behov. Arbetet med 

planen sker enligt ett årshjul och 

utvärdering sker i december.  

Statistiken för perioden mellan den 10 

januari till den 10 april 2022 visar att 

skolan har haft totalt 32 ärenden. Genom 

statistiken kan man utläsa att 77% av 

utsättarna är pojkar, 10% flickor och 13% 

är okända (anmälan visar inte vem som 

utfört kränkningen). Statistiken visar att 

flest kränkningar sker i årskurs 4–6 och 

inträffar främst på skolgården.  

Åtgärder vid kränkningsärenden är bland 

annat samtal, både i grupp och 

individuellt, utbildning av pedagoger och 

metoden ”Bråka smartare” med lektioner 

som ger elever verktyg att hantera 

konflikter på ett bra sätt.  

OK KS 2022/00006-16 

2. Kompetenshöjning totalförsvar (Leif 

Dahlfors (C), Hans Lans (S), Linda Björck 

Jansson, Helene Grapenson, Per-Erik 

Jonsson, Jesper Karlsson, Roland Fållby, 

Christine Alexandersson, Henrik 

Göthberg, Anna-Karin Göthe) 

En utbildning i totalförsvar. Totalförsvar 

behövs eftersom Sveriges geografiska läge 

påverkar vår säkerhetspolitiska situation, 

det säkerhetspolitiska läget i landet har 

förändrats och vi måste skydda viktiga 

samhällsfunktioner så att de fungerar även 

vid höjd beredskap. 

OK KS 2022/00006-17 
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Totalförsvar är den verksamhet som 

behövs för att förbereda Sverige för krig. 

Det består av både militärt och civilt 

försvar. Det sistnämnda är bland annat 

den verksamhet som kommunen utför. I 

krig så är totalförsvar all 

samhällsverksamhet som ska bedrivas. 

Målet är alltså att säkerställa de 

samhällsviktiga funktionerna, upprätthålla 

en nödvändig försörjning men även att 

bidra till att stärka samhällets förmåga att 

förebygga och hantera svåra påfrestningar 

i fredstid. 

Kommuner ska vidta de förberedelser som 

behövs för verksamheten under höjd 

beredskap. Höjd beredskap anger nivån på 

försvarsförmågan och kan delas in i olika 

nivåer; skärpt beredskap eller högsta 

beredskap.  

Kommunens prioriterade uppdrag i 

dagsläget är bland annat att höja 

kompetensen gällande totalförsvar men 

även att jobba med säkerhetsskydd. 

Vid höjd beredskap ansvarar 

kommunstyrelsen för ledningen av den del 

av det civila försvaret som kommunen ska 

bedriva. Normala styrformer och processer 

används så långt som möjligt genom 

kommunallagen. Olika fullmaktslagar sätts 

i kraft genom särskilda beslut av 

regeringen eller genom att regeringen 

beslutat om höjd beredskap. Det innebär  

till exempel att kommunstyrelsen kan fatta 

brådskande beslut i stället för fullmäktige 

och att nämnder, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige är beslutsföra med en 

tredjedel av ledamöterna. 

3. Information om Rovdjursparken 

(Mari Tara, Göran Bronner) 

Informationspunkten handlar om 

Rovdjursparken som ägs av 

Grönklittsgruppen AB. 

De senaste 10 åren har parken haft en 

vikande lönsamhet och därför har bolaget 

beslutat att lägga ner parken. Det har varit 

OK KS 2022/00006-18 
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en nedåtgående intäktskurva och kraftigt 

ökad kostnadsmassa, kopplat till 

säkerhetsarbetet och personal. 

Besöksantalet har minskat under de 

senaste 15 åren även om nyheter och 

investeringar tillfälligt förbättrat 

besöksstatistiken. Bolaget har även gjort 

flertalet utredningar varav en så sent som 

2022. Rovdjursparken kommer att ha 

öppet under sommaren men stängs för 

allmänheten under hösten. 

Grönklittsgruppen AB ser en framtida 

utveckling kopplat till efterfrågan på olika 

tjänster och aktiviteter från både 

privatpersoner och företag. Det kan till 

exempel gälla efterfrågan på en aktiv fritid 

året om och företagens satsningar på 

anställdas friskvård.  
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§ 46  

 

Delegationsbeslut 

1. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

lärande 2022-03-17 

OK LÄR 2022/00001-6 

2. Delegationsbeslut att teckna 

personuppgiftsbiträdesavtal 

OK KS 2021/00358-4 

3. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

strategi 2022-03-01 

OK KS 2022/00002-9 

4. Borgen för Orsabostäder ABs lån om 20 

mkr och Orsa Lokaler ABs lån om 23 mkr, 

omsättning 

OK KS 2022/00115-1 

5. Borgen för Brandkåren Norra Dalarnas lån 

om 15 mkr 

OK KS 2022/00115-2 

6. Plan mot diskriminering och kränkande 

behandling Orsaskolan 2022 

OK LÄR 2022/00042-1 

7. Plan mot diskriminering och kränkande 

behandling Digerbergets skola 2022 

OK LÄR 2022/00042-2 

8. Plan mot diskriminering och kränkande 

behandling Bergetskolan 2022 

OK LÄR 2022/00042-3 

9. Plan mot diskriminering och kränkande 

behandling Kyrkbyns skola 2022 

OK LÄR 2022/00042-4 
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§ 47  

 

Delgivningar 

1. Protokoll Kommunstyrelsen 2022-03-07 OK KS 2022/00003-10 

2. Protokoll Kommunstyrelsen 2022-03-21 OK KS 2022/00003-14 

3. Styrelseprotokoll Orsa Vatten och Avfall 

AB, 2022-03-09 

OK KS 2022/00026-11 

4. Styrelseprotokoll Dalabanans Intressenter, 

2022-02-18 

OK KS 2022/00026-12 

5. Protokoll sammanträde gemensam 

servicenämnd lön 2022-03-18 

OK KS 2022/00026-13 
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