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Kommunstyrelsen – extra sammanträde 

Plats och tid: Kommunhuset/på distans 2021-04-29 kl. 08:00 – 12:00 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande, §§ 50-53.1, 54-55, del av 53.2 
Susann Lindblad (C), vice ordförande, ordförande § 53.2 
Magnus Bjurman (S), 2:e vice ordförande 
Håkan Yngström (C) 
Aino Eurenius (C) 
Jan Segerstedt (C), ersättare Anders Hjärpsgård (C) 
Lars Olov Simu (KD), ersättare för Bengt-Åke Svahn (KD) 
Joep Meens (MP) 
Hans-Göran Olsson (S) 
Gunilla Elings-Friberg (S) 
Anders Johansson (V) 
Gunilla Frelin (M) 
Bibi Andersson (SD) 

Övriga deltagare: Carina Konradsson (C), Bo Konradsson (C), Olof Herko (S) 
ej tjänstgörande ersättare 
Tommy Ek chef stadsbyggnadsförvaltningen § 51, § 53.1 
Daniel Urey, Christina Hoffman, Ebba Landén Helmbold 
från Lablab, Birgitta Bogren chef samhälle, Roland Fållby 
VD Orsa Lokaler AB/Orsabostäder AB, Henrik Göthberg 
chef service och utveckling § 53.2 
Emma Jidemyr kommunikationschef 
Marie Ehlin kommunchef 
Camilla Staberg sekreterare 

Utses att justera: Joep Meens (MP) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Camilla Staberg, sekreterare 
 

Paragraf 50 - 55 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 
 

 

 ______________________________________ 

Joep Meens, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2021-04-29 

Överklagningstid: 2021-05-03 - 2021-05-24 

Anslaget sätts upp: 2021-05-03 Anslaget tas ner: 2021-05-25 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

____________________________ 

Underskrift 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 50 OK KS 2021/00027-29 

 

Förändring av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga till ett extra beslutsärende, Försäljning av aktier 

Grönklittsgruppen AB, på dagordningen. 
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§ 51 OK KS 2021/00124-3 

 

Svar på remiss om tillgängliga stränder – ett mer 
differentierat strandskydd (SOU 2020:78) 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar upprättat yttrande som svar på remissen av betänkandet 
”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78)”. 
 

Reservation 
Joep Meens (MP) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han lämnar en skriftlig 
reservation. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljödepartementet har skrivit fram ett betänkande över förslag till ny strandskyddslag 
”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd SOU 2020:78”. Orsa 
kommun är inte remisskommun, men kan yttra sig. Strandskyddet har stor betydelse 
och är viktigt för att tillgängliggöra strandområden och för att skydda djur och växtliv. 
Samtidigt är det viktigt att allmänheten har förståelse för regelverket och att regler och 
rättspraxis upplevs som rimliga och legitima samt att de är väl avvägda mot äganderätt 
och konsekvenser för enskilda fastighetsägare.  
 
Kritik har riktats mot tillämpningen av strandskyddslagen utifrån att den upplevs som 
alltför restriktiv med rättsfall och tillämpningar av Länsstyrelser och Mark- och 
miljödomstolar som ibland upplevs som orimliga. Detta förhållande är mycket olyckligt 
och de förslag till förändring som betänkandet nu föreslår adresserar inte dessa frågor 
utan föreslår istället en ökad restriktivitet i områden med god tillgång till orörda 
stränder men där även efterfrågan är stor.  
 
Förslaget inriktar sig mer mot upphävande av strandskydd istället för att utveckla och 
se över möjligheter till dispens. Högre krav ställs, vilket är naturligt när strandskydd 
ska upphävas, som innebär att föreslagna förändringar endast kan komma ifråga för ett 
fåtal kommuner med låg efterfrågan av strandnära byggande. De särskilda skälen ges 
ökad restriktivitet vilket innebär att användningen begränsas ytterligare. Nya begrepp 
införs och lättnader föreslås i områden med god tillgång men samtidigt låg efterfrågan 
vilket innebär att lagändringen inte kommer att förändra något för kommuner som 
Orsa utan kommer istället att ge en ökad restriktivitet och försämrade möjligheter till 
strandnära byggande. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-04-20 
Tjänsteutlåtande stadsbyggnadsförvaltningen 2021-04-14 
Yttrande över betänkandet 
Remiss av betänkandet ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd 
(SOU 2020:78)” 
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Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår:  
Kommunstyrelsen antar upprättat yttrande som svar på remissen av betänkandet 
”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78)”. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Thalin (C) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Sändlista 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Miljödepartementet 
  



                                                                                         

Protokollsanteckning till ärende 1, KS i Orsa kommun, den 29 april 2021 

Remissvar om strandskyddsutredningen (SOU 2020:78) 

 

Stränder som är tillgängliga för bad, fiske, promenader och annat friluftsliv är en 

viktig resurs att värna om. Att göra strandskyddet mer flexibelt kan vara bra för att 

stärka möjligheterna till att utveckla befintliga bystrukturer med fler bostäder, 

inklusive äldreboenden, och underlätta tillskapandet av anläggningar för friluftsliv 

och besöksnäring på lämpliga platser. Miljöpartiet Orsa anser att detta bör kunna 

uppnås genom att vidareutveckla regelverket kring LIS-områden. Mp Orsa ställer 

sig bakom de avvägningar som görs i Översiktsplanen. 

Mp Orsa avstyrker förslaget i SOU:n om att urholka strand-skyddet inom stora så 

kallade landsbygdsområden, som utpekas utifrån de enda villkoren att tillgången på 

obebyggd mark är god, att efterfrågan på mark för bebyggelse inte är stor, och att 

området inte är av ”särskild” betydelse för något av strandskyddets syften. Det 

generella strandskyddet är viktigt bland annat genom att det bidrar till att bevara 

sammanhängande obebyggda områden som fungerar som spridningskorridorer i 

landskapet. Denna funktion hos strandskyddet riskerar att förloras om 

landsbygdsområden enligt utredningens förslag införs. 

När det gäller utredningens förslag att undanta små sjöar (mindre än en hektar) från 

strandskydd, så vill vi invända att sådana sjöar kan ha stora naturvärden och ibland 

är viktiga för störningskänsliga fågelarter som smålom. Om utredningens förslag att 

undanta små sjöar och vattendrag i hela landet skulle genomföras, så anser vi att det 

är viktigt att länsstyrelserna först ges möjlighet att peka ut små sjöar och vattendrag 

där särskilda värden finns och strandskyddet ska fortsätta att gälla. Att 

länsstyrelserna ska ha den möjligheten framgår i den föreslagna § 18 f, men det är 

då viktigt att länsstyrelserna också får tid att utreda och besluta om detta innan 

strandskyddet upphör vid alla små sjöar och vattendrag. 

Tjänsteskrivelsen har i huvudsak kritiken att utredningens förslag inte går tillräck-

ligt långt i lättnader i strandskyddet. Mp Orsa tycker att strandskyddet är oundgäng-

ligt både för allmänhetens tillgång till stränder och för växt- djurliv. Dessutom är 

det inte med den klimatsituation vi har läge för att bygga mera strandnära.  

Tjänsteskrivelsen påpekar att det behövs acceptans av allmänheten men skriver inte 

att kampanjer sedan början av 2000-talet har medvetet drivit ’acceptansen’ åt ett 

hål. 

 

Joep Meens, KS-ledamot i Orsa kommun för Miljöpartiet de gröna i Orsa 



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2021-04-29 
Dokument nr: OK KS 2021/00013-27 

6(11) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 52 OK KS 2021/00154-1 

 

Försäljning av aktier Grönklittsgruppen AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att avyttra kommunens aktier i 
Grönklittsgruppen AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun äger 252 974 aktier i Grönklittsgruppen AB. Kommunfullmäktige 

beslutade 2006-09-25 § 59 att Orsa kommuns strategi efter nyemission var att påbörja 

en succesiv nedtrappning via försäljning av sin ägarandel i bolaget. 

2010-06-07 § 65 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till kommunchefen och 

ekonomichefen att tillsammans succesivt avyttra aktieinnehavet i Orsa Grönklitt AB, 

med beaktande av kommunens pensionsåtaganden och därmed förenliga kostnader. 

Under våren 2021 har United Camping-koncernen förvärvat aktier till över 50 procents 

ägande i Grönklittsgruppen då AB Inlandsinnovation AB, Mittkapital i Jämtland och 

Västernorrland AB, Ekonord Invest AB och Orsa Besparingsskog sålde sina aktier. 

I och med att ägarstrukturen förändrats kan kommunen alltmer ses ha spelat ut sin roll 

i bolaget. Ärendet bedöms inte vara av principiell beskaffenhet då inriktningsbeslut är 

taget i kommunfullmäktige och bolagets verksamhet inryms inte inom kommunens 

grunduppdrag. Grönklittsgruppen är dock en viktig part i kommunens näringsliv och 

Orsa kommun är mån om en god utveckling för bolaget. Med anledning av ovanstående 

förslås kommunchefen med stöd av ekonomichefens avyttra kommunens aktier. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-04-28 

Förslag till beslut 
Kommunchefen föreslår: 
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att avyttra kommunens aktier i 
Grönklittsgruppen AB. 
 

Yrkanden 
Hans-Göran Olsson (S), Gunilla Frelin (M), Anders Johansson (V) yrkar bifall till 

tjänstemannaförslaget. 

 

Sändlista 
Grönklittsgruppen AB 
Kommunchef 
Ekonomichef 
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§ 53  

 

Informationsärenden 

1. Information om vindbruksplanen 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 

2020 att ge stadsbyggnadsförvaltningen i 

uppdrag att ta fram en vindbruksplan. 

Förvaltningen har därefter arbetat med 

revideringar av planen men arbetet har 

blivit försenat. Det har uppkommit 

anspråk på att bygga kraftverk från en 

exploatör. Det ursprungliga målet var att 

kommunens process hade kommit längre 

vid denna tidpunkt. Nu blir det en parallell 

process med exploatörens.  

Den nuvarande vindbruksplan från 2011 

innebär att kommunen är öppen för 

tillkommande områden. Det fortsatta 

revideringsarbetet har grundat sig på det 

ställningstagandet men med vissa 

korrigeringar eftersom det finns örnrevir i 

en del områden. 

Kommunstyrelsen har utsett en styrgrupp. 

Styrgruppen återremitterade förslaget till 

vindbruksplan som skulle ställas ut för 

samråd på sammanträdet den 20 april. 

Motiveringen var att överväga 

möjligheterna att antingen behålla den 

befintliga planen eller fortsätta arbetet 

med en reviderad vindbruksplan med en 

ytterligare översyn av områden som är 

lämpliga för vindbruk. 

Kommunstyrelsen diskuterar 

frågeställningen att antingen behålla 

befintlig plan eller att fortsätta arbetet 

med en reviderad sådan. Det kan även 

finnas behov av att göra en mer 

genomgripande översyn av 

vindbruksplanen och ställningstaganden 

utifrån nationella och regionala perspektiv. 

Ärendet återkommer på 

OK KS 2020/00209-11 
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styrgruppen/utskottet för strategi den 1 

juni. 

2. Workshop invånardialog 

energiomställning (Christina Hoffman, 

Daniel Urey, Ebba Landén Helmbold från 

LABLAB, Henrik Göthberg, Birgitta 

Bogren, Roland Fållby) 

Kommunen har anlitat ett företag, 
LABLAB, för att skapa en modell för 
invånardialog i Orsa. Modellen har sin 
grund i och ska utgå från vision Orsa 2050 
där en av lydelserna är: 
”I Orsa finns en naturlig närhet och 
ständiga samtal mellan invånare, 
besökare, föreningar och företagare. Här 
finns en välkomnande öppenhet som 
lägger grunden för allt vi gör. Vi 
kommunicerar i alla riktningar och här 
finns Sveriges bästa invånardialog.” 
 
På dagens sammanträde har 
kommunstyrelsen en workshop kring 
invånardialoger om energiomställning. 
Diskussionspunkter är bland annat 
kopplingen mellan visionen och ett av 
målen i Agenda 2030 om hållbar energi för 
alla (mål nr 7). Det är ett av målen som 
kommunfullmäktige har pekat ut som 
prioriterat för Orsa. Även diskussion kring 
naturens värde och betydelse för samhället 
och den enskilde. 
 
När det gäller energiproduktion och 
användning så står vattenkraften för 40% 
av produktionen och dominerar främst i 
landets norra delar. Kärnkraften står för 
35% av produktionen. Vindkraften och 
biokraften står för 12% vardera och är 
utspridda över landet. Orsa kommun ingår 
i elområde 3 (där bland annat Stockholm, 
Göteborg och flera mellanstora städer 
ingår). Statistiken visar att området 
producerar 46 TWh och använder 71 TWh 
vilket innebär att området har ett 
underskott.  
 
Även diskussioner kring olika 
frågeställningar kopplat till mål nr 7 i 
Agenda 2030, Hållbar energi till alla. 
Frågorna var bland annat vilken energi 
skulle behöva produceras i Orsa och 
elområde 3 för att nå målet samt hur kan 
vi i Orsa kan arbeta tillsammans och även 

OK KS 2021/00150-3 
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med/ inom elområdet för att nå målet och 
ta kommunen till nollutsläpp som en del 
av visionen. 
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§ 54  

 

Delegationsbeslut 

1. Protokoll kommunstyrelsens utskott för 

strategi 2021-03-30 

OK KS 2021/00014-19 
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§ 55  

 

Delgivningar 

1. Protokollsutdrag Årsbokslut 2020 

Föreningen Sveriges Vatten & 

vindkraftskommuner 

OK KS 2021/00028-20 

2. Samverkansavtal för bibliotekssamverkan OK KS 2018/01073-9 

3. Fakturaunderlag tillsynsavgifter 2020 med 

fakturering 2021 

OK OMS 2021/00003-6 

4. Protokoll E-arkiv med budget och 

förvaltningsplan 2022, 2021-03-19 

OK KS 2021/00028-18 

5. Protokoll Orsa Vatten och Avfall AB 20121-

03-24 

OK KS 2021/00028-19 

6. Protokoll gemensam servicenämnd IT 

2021-03-19 

OK KS 2021/00028-22 
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