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Kommunstyrelsen 

Plats och tid: Kommunsalen, Tingssalen, 2020-04-06, kl. 13:00 – 15:50 
Ajournering, 14.25-14.35 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande 
Susann Lindblad (C), vice ordförande 
Magnus Bjurman (S), 2:e vice ordförande 
Håkan Yngström (C) 
Jan Segerstedt (C), ersättare för Aino Eurenius (C) 
Tomas Hanser (C), ersättare för Anders Hjärpsgård (C) 
Lars-Olov Simu (KD), deltar på distans och ersättare för 
Bengt-Åke Svahn (KD)  
Joep Meens (MP) 
Hans-Göran Olsson (S), deltar på distans 
Olof Herko (S), ersättare för Gunilla Elings-Friberg (S) 
Anders Johansson (V) 
Joakim Larsson (M), ersättare för Gunilla Frelin (M)  
Bibbi Andersson (SD) 
 

Övriga deltagare: Roland Fållby, VD Orsabostäder AB/Orsa Lokaler AB,§ 54.1 
Marilou Hamilton Levin, VD Orsa Vatten och Avfall 
AB/NODAVA AB, § 54.2 
Ulla Jonsson, Björn Tilund, Johan Segerstedt, enhetschefer 
omsorgen, § 54.3 
Henrik Göthberg, chef service och utveckling, § 45 
Johan Hult, ekonomichef, § 46 
Stina Hedlund, utredare, §§ 41-45, del av § 46, §§ 47-56 
Ann-Therese Albertsson, kommunchef 
Camilla Staberg, sekreterare 
 

Utses att justera: Håkan Yngström (C) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Camilla Staberg, sekreterare 

 

 

Paragraf 41 - 56 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 

 

 

 ______________________________________ 

Håkan Yngström, justerare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2020-04-06 

Överklagningstid: 2020-04-16 – 2020-05-07 

Anslaget sätts upp: 2020-04-16 Anslaget tas ner: 2020-05-08 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Förändring av dagordning 4 

Vindbruksplan för Orsa kommun 5 

Svar på motion om webbsändningar av fullmäktiges sammanträden - 
återremittering 

6 

Matdistribution i trygghetsboende 8 

Hållbarhetsstrategi, Agenda 2030 9 

Årsredovisning 2019 10 

Dokumenthanteringsplan 2020 12 

Föreskrift om förbud mot eldning utomhus 13 

Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Brantudden och 
Lisselhed 

14 

Svar på remiss om avtal om särskild kollektivtrafik 15 

Bredband till bystugor - tillfällig reducering av anslutningsavgiften 17 

Val av revisor till stiftelsen Skattungeskolan 19 

Extra ärende: Deltagande på distans i sammanträden med utskott 20 

Informationsärenden 21 

Delegationsbeslut 24 

Delgivningar 25 
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§ 41 OK KS 2020/00004-7 

 

Förändring av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga till ett extra beslutsärende: 

- Deltagande på distans i sammanträden med utskott 
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§ 42 OK KS 2020/00209-1 

 

Vindbruksplan för Orsa kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar 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 en 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 idag inte räcker 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 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2020-03-17. 
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 
Utskottet för strategi rekommenderar kommunstyrelsen att uppdra åt 
stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram en vindbruksplan för Orsa kommun. 

Sändlista 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
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§ 43 OK KS 2019/00358-5 

 

Svar på motion om webbsändningar av fullmäktiges 
sammanträden - återremittering 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår 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 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2020-03-17. 

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

Motion, 2019-05-21. 
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Förslag till 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.  

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 44 OK OMS 2020/00048-2 

 

Matdistribution i trygghetsboende 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 maj 2020 ska mat fortsättningsvis 

ingå i trygghetsboende som en service och att en serviceavgift på 65 kr per dag för det 

ska tas ut. 

Sammanfattning av ärendet 
Det nyligen fattade beslutet om att matdistribution ska upphöra innebär att de som bor 

på trygghetsboende inte längre kommer att få gemensam mat serverad i matsalen 

utifrån att insatsen kommer att upphöra den 1 maj. De gemensamma måltiderna är 

dock ett bra sätt att motverka ensamhet och det vore därför en fördel att lunch även 

fortsättningsvis serveras på vårt trygghetsboende. Eftersom det inte kommer finnas 

individuella beslut om matdistribution efter 30 april är ett sätt att ha kvar lunchen till 

de som bor på trygghetsboende från 1 maj och framåt att inkludera maten i 

boendeformen trygghetsboende och att ta ut en särskild serviceavgift för maten. Maten 

skulle då fortsättningsvis lagas i köket på Lillåhem, levereras i kantiner och serveras i 

de gemensamma matsalarna av personal inom hemtjänsten. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för omsorg, 2020-03-11. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde omsorg, 2020-02-28. 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 maj 2020 ska mat fortsättningsvis 

ingå i trygghetsboende som en service och att en serviceavgift på 65 kr per dag för det 

ska tas ut. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 45 OK KS 2019/00337-7 

 

Hållbarhetsstrategi, Agenda 2030 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 
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 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2020-03-17. 

Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2020-03-03. 

Förslag till hållbarhetsstrategi med bilaga. 

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2019-09-30. 

 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
  
Kommunfullmäktige beslutar att:  

• Anta hållbarhetsstrategin – Agenda 2030.  
• Resurstilldelning till hållbarhetsarbetet beaktas i arbetet med 2021 års budget. 

 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 46 OK KS 2020/00083-4 

 

Årsredovisning 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2019 för Orsa kommun efter 
redaktionella ändringar och överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna 
för godkännande. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommuns resultat uppgick till drygt 9 mkr vilket var något sämre än budgeterade 
9,6 mkr. Att vi inte klarade vårt budgeterade resultatmål kan främst förklaras av att 
kommunen täckt kostnader för det kommunala fastighetsbolaget Orsa Lokaler AB för 
projekteringskostnader för det nya särskilda boendet som planeras. Därutöver blev det 
ett större underskott i den gemensamma gymnasienämnden (Mora-Orsa-Älvdalen) där 
Orsa får stå för sin andel av underskottet. Nämnderna redovisade ett samlat underskott 
om 6,3 mkr, hade inte de två obudgeterade posterna belastat dem så hade de 
tillsammans redovisat ett mindre överskott. Att vi trots dessa oväntade kostnader ändå 
nästan klarade budget beror på finansförvaltningen som hade ett överskott på 5,7 mkr. 
De större avvikelser som bidrog till överskottet är vårt delägande i Oreälvens Kraft AB 
som bidrog med 1,2 mkr på grund av hög produktion och höga elpriser, 
semesterlöneskulden minskade med 1,1 mkr, pensionskostnaderna blev lägre än 
budgeterat 1,6 mkr samt att skatter och bidrag blev 1,9 mkr högre än budgeterat. Av 
resultaträkningen framgår att verksamhetens intäkter minskade 2019 med drygt 6 mkr, 
främst beror det på minskade intäkter kopplade till migration. 

Delar av kommunens verksamhet bedrivs i dotterbolag. I koncernredovisningen så 
ingår numera även kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna, BRAND.  

Den enskilt viktigaste händelsen ur ekonomiskt perspektiv efter räkenskapsårets slut 
är, förutom framtida effekter av spridningen av coronavirus, det nya kostnads-
utjämningssystemet, som trädde ikraft från och med år 2020. Detta medför att efter de 
övergångsregler som gäller de första två åren kommer våra utjämningsbidrag från 
staten, allt annat lika, att öka med cirka 10 mkr per år. Det nya utjämningssystemet tar 
större hänsyn till de förutsättningar som gäller för främst mindre kommuner som Orsa. 

Kommunens investeringar uppgick till 30 mkr brutto. Av dessa uppgick investeringar i 
stadsnätet till knappt 23 mkr där vi samtidigt erhöll anslutningsavgifter om drygt 5 
mkr. Våra intäkter för uthyrd fiber och förbindelsehyra för master ökade med 0,3 mkr 
och uppgick till 2,9 mkr 2019. Genom nya avtal som gäller från och med år 2020 samt 
ökade anslutningar kommer dessa hyresintäkter snart överstiga 3,5 mkr per år. Totalt 
sett hade kommunen per årsskiftet investerat 114 mkr brutto i bredbandsutbyggnaden. 
Vi har erhållit drygt 24 mkr i investeringsbidrag och anslutningsavgifter samt erhållit 
knappt 10 mkr i hyror. 

Liksom de flesta andra kommuner står Orsa kommun inför stora utmaningar de 
kommande åren. Inte minst på grund av de stora investeringsbehov vi står inför. 
Resultatmässigt har vi haft ett antal goda år i kommunen och om nämnderna klarar att 
hålla sina budgetar under innevarande ser det bra ut även år 2020. Det är åren därefter 
vi ser stora problem att vidmakthålla den resultatnivå vi nu haft under några år och 
med dagens prognoser blir det svårt att klara de ekonomiska mål som 
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kommunfullmäktige beslutat. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till årsredovisning Orsa kommun 2019. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2019 för Orsa 
kommun efter redaktionella ändringar och överlämnar den till kommunfullmäktige och 
revisorerna för godkännande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detta. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 47 OK KS 2019/01284-2 

 

Dokumenthanteringsplan 2020 

Beslut 
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 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2020-03-17. 
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 
Gemensamt stöd och medborgarservice 
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§ 48 OK KS 2020/00229-2 

 

Föreskrift om förbud mot eldning utomhus 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
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 Norra Dalarna bedömer aktuell brandrisk- och 
beredskapsprognos och att det sammanvägda värdet utgör grund för om 
eldningsförbud ska utfärdas i kommunen eller ej. Förbundet 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 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2020-03-17. 
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 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige antar förslaget till föreskrift om förbud mot eldning utomhus. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 49 OK KS 2019/00581-3 

 

Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan 
Brantudden och Lisselhed 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
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 föreslagen till sträcker sig igenom det nyligen 
bildade Lindängets naturreservat. Det är Länsstyrelsen som förvaltar naturreservatet.  
Av den anledningen föreslår verksamheten att förslaget ska lämnas över till 
Länsstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för samhälle, 2020-03-24. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2020-03-04. 
Länsstyrelsens beslut om bildande av Lindängets naturreservat (511-2981-2012). 
Motion med bilaga, 2019-06-24. 

Förslag till 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. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 50 OK KS 2020/00102-1 

 

Svar på remiss om avtal om särskild kollektivtrafik 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar bilagt remissvar avseende avtal för särskild kollektivtrafik som 
sitt eget och överlämnar det till kollektivtrafikförvaltningen, Region Dalarna. 
 

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. Synpunkter från verksamhetsområde omsorg och verksamhetsområde lärande 
har också hämtats in. Ärendet har också beretts i dialog mellan kommunerna i länet 
med målet att formulera gemensamma ståndpunkter. Utskottet för samhälle beslutade 
den 24 mars att synpunkter från trafikingenjören skulle arbetas in ett bredare yttrande 
som lyfts upp till kommunstyrelsen för beslut i april. Efter sammanträdet med 
utskottet för samhälle har yttrandet kompletterats av trafikingenjören enligt beslutet. 

Befintliga avtal reglerar nuvarande avtalstider, uppsägningsformer och villkor vid 
uppsägning. Vid tecknande av underavtalen föreslås befintliga avtal upphöra att gälla. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2020-03-27. 
Protokollsutdrag, utskottet för samhälle, 2020-03-24. 
Missiv till remiss av förslag till avtal om särskild kollektivtrafik. 
Huvudavtalet ”Avtal uppdrag, samverkan och finansiering av regional kollektivtrafik 
mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner”. 
Underavtal ”Färdtjänst och Riksfärdtjänst (0010)”. 
Underavtal ”Färdtjänst – Riksfärdtjänst (006)”. 
Underavtal ”Skolskjuts (011)”. 
Underavtal ”Övriga persontransporter (008)”. 
Samverkansbilaga 1 version 0.15. 
Gällande avtal för särskild kollektivtrafik. 
Förstudie, övertagande av kollektivtrafiken, Region Dalarna, 2018-02-26. 

Förslag till beslut 
Verksamhetsområde samhälle föreslår: 
Kommunstyrelsen antar remissvaret avseende avtal för särskild kollektivtrafik som sitt 
eget och överlämnar det till kollektivtrafikförvaltningen, Region Dalarna. 
 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar på följande ändringar och tillägg i remissvaret och i övrigt bifall till 
tjänstemannaförslaget: 

• Tillägg till huvudavtalet, kapitel 9 - Kollektivtrafikens finansiering: Det bör 
tydligare framgå att i den särskilt avtalade skolkortskostnaden ingår 
gemensamma kostnader och att den därmed inte ska debiteras. Vad avser 
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kostnader för beställningscentral(BC) för färdtjänst se nedan angående 
”underavtal färdtjänst”. 

• Ändring av underavtalet färdtjänst och riksfärdtjänst, kapitel 6 - Finansiering 
av färdtjänst och riksfärdtjänst: Stryk förslaget inget att erinra och lägg till 
följande: Av sista stycket framgår att ”kostnaderna för BC finansieras i enlighet 
med vad som framgår av huvudavtalet”. Orsa Kommun anser att den 
formuleringen behöver förtydligas till att gälla riksfärdtjänst eftersom 
kostnaden för beställningscentral för färdtjänst enligt vår uppfattning ingår i 
skatteväxlingen.  

• Tillägg i underavtalet skolskjuts (011), kapitel 6 – Finansiering av skolskjuts: 
Frågan om skatteväxlingen och skolskjutskostnaderna är komplex, inte minst 
genom att vi i Dalarna har den unika lösningen att skolskjutsarna är så djupt 
integrerade i den allmänna kollektivtrafiken. 
I samband med skatteväxlingsbeslutet fanns det en enighet om att 
integreringen skulle fortsätta eftersom det är det bästa för helheten. 
Skatteväxlingen om 47 öre tillsammans med ett skolkortspris om 320 kr skulle 
vara utgångspunkten för finansieringen framåt. 
Förändringar av skolkortspriset skall ske i samråd mellan parterna, vilket 
framgår av avtalet som tecknades. Detta nämns också i skolskjutsbilagan punkt 
6.1. Samtidigt sägs i samma punkt att ”regionen är lagligen oförhindrad att höja 
skolskjutspriset om kostnaderna inte täcks av intäkterna”. Det får det inte bli en 
glidning ifrån den ursprungliga utgångspunkten för finansieringen. Med den 
nyss nämnda integreringen mellan allmän kollektivtrafik och skolskjutsar är 
det i princip omöjligt att avgöra vad av dessa två trafikslag kostar var för sig. 
Som texten nu är formulerad i punkt 6.1 kan det bli framtida tolkningsproblem. 
Ska vi förhålla oss till den ursprungliga överenskommelsen och ”i samråd 
bestämma skolkortspriset” eller ska regionen ”vara oförhindrad att höja 
skolkortspriset”. Svaret är självklart att det ska göras i samråd och då krävs en 
öppenhet i ekonomisk redovisning och en utredning som visar på behoven. 
Därefter ska parterna komma överens om ett rimligt skolkortspris. 

• Tillägg samverkansbilaga, kapitel 7 – beslutsprocess: Eftersom skolkortspriset 
är en viktig del i finansieringen av den samlade kollektivtrafiken så bör den 
frågan ligga på det länsövergripande dialogforumet och inte på strategiforumet 
såsom det är beskrivet i samverkansbilagan. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detta. 

 

Sändlista 
Region Dalarna, kollektivtrafikförvaltningen 
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§ 51 OK KS 2017/00073-4 

 

Bredband till bystugor - tillfällig reducering av 
anslutningsavgiften 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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 dnr OK KS 2018/00995). 

 

Kommunstyrelsen beslutar 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 till stadsnätet. Dåvarande stadsnätsansvarig utarbetade 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 ansluta sig till stadsnätet. 

Utskottet 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 
pausats men i januari 2020 återupptogs ärendet igen. 

Länsstyrelsen administrerar ovan nämnda stöd och konstaterade att de har tagit emot 
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. 

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. De föreslagna insatserna bedöms alltså 

sammantaget inte nämnvärt påverka stadsnätets investeringsbudget. 

I det fall kommunfullmäktige beslutar enligt förslag behöver bystugornas och 
hembygdsgårdarnas motprestation definieras och vidareutvecklas, detta åligger i första 
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hand Byarådet att genomföra och följa upp. Stadsnätsansvarig kan vara 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 
Protokollsutdrag, utskottet för samhälle, 2020-03-24. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2020-03-17 med bilaga 1 – Förslag till 
utveckling, 2017-02-24. 

 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår 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 dnr OK KS 2018/00995. 
 

• Kommunstyrelsen uppdrar 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 
Kommunfullmäktige 
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§ 52 OK KS 2020/00291-1 

 

Val av revisor till stiftelsen Skattungeskolan 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer Ola Söderberg, Mora revisionsbyrå, till revisor för stiftelsen 

Skattungeskolan. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Skattungeskolan, har till syfte enligt stadgan att verka för att mark, 

byggnader och andra materiella resurser ställs till förfogande för den kurs Mora 

Folkhögskola driver i Skattungbyn. 

Enligt stadgan ska vidare styrelsens förvaltning granskas av två revisorer, varav en ska 

utses av Orsa Kommun. 

 

Beslutsunderlag 
- 

 

Yrkanden 
Jan Segerstedt (C) yrkar att Ola Söderberg, Mora revisionsbyrå, väljs till revisor i 

stiftelsen Skattungeskolan. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Jan Segerstedt förslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Sändlista 
Stiftelsen Skattungeskolan 
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§ 53 OK KS 2020/00293-4 

 

Extra ärende: Deltagande på distans i sammanträden med 
utskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utskottet får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. Ärenden som behandlas på utskottets 
sammanträde får inte omfattas av sekretess. I övrigt gäller kommunstyrelsens 
bestämmelser i reglementet om deltagande på distans med undantaget att utskottet 
inte får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat att lägga till ett extra ärende till dagordningen, se § 41. 
 
Kommunfullmäktige fattade den 30 mars beslut om att ledamöter får delta i 
nämndssammanträden på distans. Det är om särskilda skäl förekommer, dvs. om det 
förekommer en samhällsstörning, som gör att ledamoten inte kan närvara på 
sammanträdet. Ordföranden avgör om deltagandet på distans. Kommunstyrelsens 
reglemente innehåller bestämmelserna om distansmöten. 
 
Nämnden, eller i det här fallet kommunstyrelsen, har möjlighet att närmare besluta om 
ytterligare bestämmelser för sina distansmöten, till exempel distansmöten för 
utskotten.  
 
Det kan finnas behov att även ledamöter i utskotten har möjlighet att delta på distans. 
Behovet kan komma att bli aktuellt i samband med att förhindra smittspridningen av 
covid -19 men även framöver i helt andra sammanhang under förutsättningen att det 
finns särskilda skäl. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunchefen, 2020-04-02. 
 

Förslag till beslut 
Kommunchefen föreslår: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utskottet får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. Ärenden som behandlas på utskottets 
sammanträde får inte omfattas av sekretess. I övrigt gäller kommunstyrelsens 
bestämmelser i reglementet om deltagande på distans med undantaget att utskottet 
inte får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans.  
 

Sändlista 
Respektive utskott 
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§ 54  

 

Informationsärenden 

1. Bokslut 2019 för Orsa Lokaler AB 

och Orsabostäder AB (Roland Fållby) 

Orsabostäder AB 
Orsabostäder AB har 2019 gått med i 
Digitaliseringsinitiativet och 
Klimatinitiativet. Målet är att bolaget med 
gemensamma krafter ska hitta bra sätt att 
digitalisera fastighetsbranschen. I 
klimatinitiativet ska bolaget vara helt 
fossilfria samt minska vår energi-
förbrukning med 50 procent till år 2030 
jämfört med år 2007.  

Orsabostäder har haft en vakansgrad för 
2019 på 0,3 procent och en omflyttnings-
frekvens på cirka 19 procent i bostäderna. 
De större projekten under året är fasad- 
och balkong-renovering, renovering av 
parkeringar med tillhörande 
motorvärmarstyrningar, takbyte och 
takrengöring samt fönsterbyte. Större 
energiprojekt är bland annat utbyte 
ventilation och kylanläggning i 
Skattungbyn samt installation av en 
frånluftsvärmepump på kvarteret Hästen 
som kommer att fortsätta under 2020. I 
vårt arbete med boendeinflytande har de 
efter dialog och förslag från våra 
hyresgäster rustat upp utemiljön på 
kvarteret Brömsen med bland annat ny 
lekplats, belysning och växter. 

Orsa Lokaler AB 
Större projekt som pågått under året är 
utbyggnad av lokaler och hyresgäst-
anpassningar på Borns industriområde. 
Projektet med särskilt boende (Säbo) på 
Lillåhem och Orsagården har utvecklats till 
att bli en nyproduktion på Storgärdet och 
detaljplanearbetet är påbörjat samt 
upphandling av arkitekt för bygglovs- 
handlingar. 

Allergiskolan i Digerberget har sålts till ett 
belopp av 1 800 tkr, vilket har påverkat 
förra årets resultat positivt. Arbetet med 
att skapa samarbetsforum med 

OK KS 2020/00002-13 
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kommunens verksamheter för att hitta 
synergier i våra arbeten fortsätter och är 
nu igång på nästan alla områden. 

2. Bokslut 2019 för Orsa Vatten och 
Avfall AB, NODAVA AB (Marilou 
Hamilton Levin) 

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 
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. 

OK KS 2020/00004-17 
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3. Presentation av nya chefer inom 

omsorgen (Ulla Jansson, Johan 

Segerstedt, Björn Tilund) 

Presentation av Ulla Jansson, chef för 

individ- och familjeomsorgen, Johan 

Segerstedt, enhetschef på Lillåhem och 

Björn Tilund, enhetschef på Orsagården. 

OK KS 2020/00004-19 
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§ 55  

 

Delegationsbeslut 

1. Protokoll kommunstyrelsens utskott för 

strategi 2020-02-17. 

OK KS 2020/00003-6 

2. Protokoll kommunstyrelsens utskott för 

strategi 2020-03-17. 

OK KS 2020/00003-9 
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§ 56  

 

Delgivningar 

1. Styrelseprotokoll Orsa Lokaler och 

Orsabostäder 2020-02-21 

OK KS 2020/00002-10 

2. Protokoll årsstämma Orsa Lokaler AB och 

Orsabostäder AB, 2020-03-10 

OK KS 2020/00002-11 

3. Protokollsutdrag miljönämnd 2020-02-12 

- Uppdrag till förvaltningen med anledning 

av återremitterat ärende av taxa för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

OK KS 2019/00613-5 

4. Årsbokslut 2019 Föreningen Sveriges 

Vattenkraftskommuner och regioner 

OK KS 2020/00002-12 

5. Årsredovisning kommunens uppgifter 

enligt Lagen om skydd av olyckor - sotning 

och brandskyddskontroll 

OK KS 2020/00140-1 

6. Styrelseprotokoll Dalabanans Intressenter 

2020-02-07 

OK KS 2020/00002-15 

7. Protokoll sammanträde gemensamma 

servicenämnden IT 2020-03-20 

OK KS 2020/00002-16 

 

 

 


