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Kommunstyrelsens utskott för strategi 
Plats och tid: Kommunsalen, kommunhuset, 2020-11-10 kl. 13:00-17:35 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande § 83- 91 
Susann Lindblad (C), vice ordförande § 83-91, ordförande § 82 
Magnus Bjurman (S) 2:e vice ordförande 
Håkan Yngström (C)  
Olof Herko (S)  
Joep Meens (MP) ersättare för Susann Lindblad (C) § 82 
 

Övriga deltagare: Bengt-Åke Svahn (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Joakim Larsson, utredare § 83 
Jan Bäckman, utredare § 88, § 90.3 
Maria Fransson Ronell, kostchef § 90.1, § 90.4 
Jesper Karlsson, omsorgschef, Roland Fållby VD Orsa Lokaler § 90.4 
Helene Grapenson, personalchef, Märit Lisell Gullberg, 
personalstrateg § 82, § 90.2 
Tommy Ek, stadsarkitekt och förvaltningschef, 
Per-Olof Olsson, bygglovschef stadsbyggnadsförvaltningen, Camilla 
Björck, miljöchef, Daniel Falk, planchef, 
Per-Erik Wiik ordförande miljönämnden, Anders Borg ordförande 
byggnadsnämnden § 89, § 90.5 
Henrik Göthberg, verksamhetschef service och utveckling 
Johan Hult, ekonomichef 
Marie Ehlin, kommunchef 
Anna Erkers, sekreterare 

Utses att justera: Susann Lindblad § 83-91, Magnus Bjurman § 82 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ___________________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 

 

 82 - 91 

 ___________________________________________ 

Ordf. Mikael Thalin § 83- 91            ordf. Susann Lindblad § 82 

 

 

 ___________________________________________ 

Just. Susann Lindblad § 83- 91        just. Magnus Bjurman § 82 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för strategi 

Sammanträdesdatum: 2020-11-10 

Överklagningstid:  

Anslaget sätts upp:  Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunplan inkl drift och investeringsbudget  11 

Medborgarförslag om inventering av ödehus 13 
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§ 82 OK KS 2020/00795-1 

 

Nya pensionsbestämmelser för förtroendevalda 
Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga från och med 2021-01-01. 

Mikael Thalin (C) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Landstings (numera Sveriges kommuner och Regioners) 
styrelse antog den 14 september 2018 ett förslag till reviderade bestämmelser om 
omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL 18 gäller för 
förtroendevalda som tillträtt efter valet 2018 och som inte tidigare omfattats av tidigare 
pensionsavtal PBF (1995) eller PRF-KL (2003). OPK-KL gäller inte heller för 
förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare med rätt till visstidspension, annan 
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda 
fortsätter PBF (1995) eller i förekommande fall PRF-KL att gälla. 

I Orsa kommun är det senast antagna pensionsavtalet för politiker PBF (1995)  

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun. För att äga giltighet 
krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. OPF-KL omfattar reviderade 
bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, pension och utökat 
familjeskydd. Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats. 

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-
KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen till skillnad från PBF 
som var ett förmånsbestämt pensionsavtal. 

Beslutsunderlag 
OPF-KL 18 – förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda. 

Förslag till beslut 
I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings beslut förslår Personalenheten 
utskottet för strategi:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga 
från och med 2021-01-01. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Personal 
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§ 83 OK KS 2020/00664-1 

 

Införande av Kontaktcenter i Orsa kommun 
Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen besluta att verksamhetsområde Service 
och utveckling får i uppdrag att organisera och införa Orsa kommuns kontaktcenter. 

Sammanfattning av ärendet 
Bakgrund  
Planerna för ett kontaktcenter för Orsa kommun fanns med i beslutet år 2016 för 
kommunens omorganisation, men som ett uppdrag för verksamhetsområde Service 
och utveckling att utreda vidare. Sedan dess har några förstudier genomförts. En 
fördjupad förstudie från 2019 visade goda exempel på hur kommunala kontaktcenter 
kan höja servicenivån och effektivisera kommunens ärendehantering genom att skapa 
“en väg in” till kommunen och genom digital ärendehantering. Under våren 2020 
beställde dåvarande kommunchefen ett införandeprojekt, där även uppdrag, 
organisation, arbetssätt och finansiering för kontaktcenter skulle fastställas. Inom 
Införandeprojektet har en särskild förstudie genomförts för att ge underlag för val av 
IT-systemstöd till kontaktcenter. Projektet har delvis genomförts i samarbete med 
Mora och Älvdalens kommuner, som driver egna projekt för att utveckla kontaktcenter.  

Sammanfattning  
Service och utveckling ska organisera och införa Orsa kommuns kontaktcenter, 
tillsvidare inom egna ekonomiska ramar. Det kommer att räcka för att rekrytera två 
kommunvägledare på heltid till kontaktcenter samt införandet av ett digitalt 
ärendehanteringssystem. Tjänsterna som kommunvägledare till kontaktcenter krav 
ställs för att kunna hantera och besvara en förhöjd kvalificeringsnivå för rutinärenden 
och andra arbetsuppgifter. Vilka ärenden som överförs till kontaktcenter avgörs efter 
analyser av- och överenskommelser med respektive verksamhet. Service och utveckling 
ska ta hjälp av invånardialoger i utformningen av servicen från kontaktcenter. Ny 
organisation för kontaktcenter, dess bemanning och system planeras för att kunna vara 
i drift under våren 2021. Även om inte alla ärenden till kommunen kommer att 
hanteras via kommunens kontaktcenter från början väntas införandet, enligt 
intentionerna, ge en tydligt förbättrad service i kommunens ärendehantering. 

Beslutsunderlag 
Orsa kommuns kontaktcenter 

Förslag till beslut 
Att verksamhetsområde Service och utveckling får i uppdrag att organisera och införa 
Orsa kommuns kontaktcenter. 
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Sändlista 
Ledningsgruppen Orsa kommun 
Henrik Göthberg 
Cecilia Dahl Bogg 
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§ 84 OK KS 2020/00754-1 

 

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 
Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar:  
att Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om att vidta de åtgärder som krävs för 
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen (Kommuninvest Ekonomisk förening) till 
följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022,2023 och 2024, upp till ett 
belopp motsvarande maximalt 400 kronor per invånare fördelat på 100 kronor per 
invånare och år. 

Att Kommunstyrelsen bemyndigas att utse ekonomichefen att för Kommunstyrelsens 
räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt beslut 
ovan. 

Sammanfattning av ärendet 
Bakgrund 
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas 
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även 
förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen 
och lekmannarevisorerna uppdrag.  

Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital 
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och 
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering 
och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas 
investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en 
viss successiv ökning av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om 
ändringar för att möjliggöra Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav 
som de regulativa myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för 
alltför låg bruttosoliditet. Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett 
kapitalbehov motsvarande minst 1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive 
utlåningen.  

Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida 
kapitaliseringen av Kommuninvest. 

• En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar 
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. 
Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.  

 
• En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.  
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• Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar 
inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför 
beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse 
som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till 
den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en 
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period 
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren. 

 
• Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 

900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.  
 

 
Insatskapital för kommuner År  
1000 kr/invånare  2021 
1100 kr/invånare  2022 
1200 kr/invånare  2023 
1300 kr/invånare  2024 

Per den 30 september 2020 har Kommuninvest återbetalat det Förlagslån om 1 mkr 
som Orsa kommun lånade ut enligt beslut i Kommunfullmäktige 2010 §47 

 

Beslutsunderlag 
Bilaga, Information om kapitalisering 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar:  
att Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om att vidta de åtgärder som krävs för 
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen (Kommuninvest Ekonomisk förening) till 
följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022,2023 och 2024, upp till ett 
belopp motsvarande maximalt 400 kronor per invånare fördelat på 100 kronor per 
invånare och år. 

Att Kommunstyrelsen bemyndigas att utse ekonomichefen att för Kommunstyrelsens 
räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt beslut 
ovan. 

 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 85 OK KS 2020/00635-2 

 

Förändring av taxa Brandkåren Norra Dalarna 
Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige bifaller förslag om ny taxa. 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande taxa för Brandkåren Norra Dalarna härstammar från 2018 års utredning av 
kommunalförbundet, sedan dess har ingen förändring genomförts. Behov finns att 
reglera taxan utifrån: 

• Förändrat index 
• Förändringar avseende möjlighet att debitera medlemskommuner för 

utbildning i HLR 
• Taxan anses inte reglera hela brandkårens verksamhetsområde och därför 

krävs tillägg avseende extern utbildning samt övrig uppdragsutbildning för 
kommunanställda. 

 

Beslutsunderlag 
Förändring av taxa 2021, Brandkåren Norra Dalarna 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige bifaller förslag om ny taxa. 

Sändlista 
Brandkåren Norra Dalarna 
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§ 86 OK KS 2020/00568-2 

 

Förfrågan om sparpoäng i JAK medlemsbank  
Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar överföra samtliga av Orsa kommuns sparpoäng till 
Stiftelsen Skattungeskolan för att minska eftersparandet även på de lån som redan 
upptagits. 

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Skattungeskolan har inkommit med en förfrågan om att få utnyttja 
sparpoäng som Orsa kommun har i JAK medlemsbank, se bilaga. 

”Stiftelsens syfte är att verka för att mark, byggnader, redskap och andra materiella 
resurser ställs till förfogande för en utbildning som är inriktad på resursbevarande 
försörjning, samt att förvalta ägd eller tillhandahållen egendom” 

Av stadgarna framgår även att: 
 ”Vid stiftelsens upplösning tillfaller dess tillgångar Orsa kommun att användas i 
enlighet med stiftelsens syfte.” 

Orsa kommuns samlade sparpoäng kommer ifrån en insättning på 250 000 kr som 
kommunen gjorde för drygt 20 år sedan samt en tillfällig insättning av överlikviditet för 
omkring 15 år sedan. 

Lån hos JAK medlemsbank sker utan ränta men med krav på eftersparande under 
amorteringstiden. Med nyttjande av sparpoäng kan eftersparandet minskas. Med 
tillräckligt mycket sparpoäng behövs inget eftersparande. 

Under en period erbjöd näringslivskontoret nya företagare möjligheter att erhålla 
sparpoäng från kommunen för lån i JAK. Efterfrågan var inte stor och denna möjlighet 
avslutades för omkring 10 år sedan. 

Idag har kommunen cirka 86 miljoner sparpoäng, och undertecknad ser inte att 
kommunen kommer ha någon användning av dessa sparpoäng. Enligt stiftelsens 
beräkningar skulle det gå åt ca 100 miljoner sparpoäng för att avsluta allt 
eftersparande. 

Stiftelsen Skattungeskolan har enligt förfrågan en god ekonomi men däremot finns det 
likviditetsproblem. Vid ingången av år 2020 uppgick lånen till 894 000 kr. 

Då stiftelsen har ett tak på Prästgården i Skattungbyn som behöver lagas har de ett 
behov att låna upp ytterligare 120 000 kr. 

Med en amorteringstid på 20 år går det åt knappt 15 miljoner sparpoäng för att slippa 
eftersparande. 

Beslutsunderlag 
Förfrågan om sparpoäng i JAK medlemsbank 
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Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar:  

Överföra samtliga av Orsa kommuns sparpoäng till Stiftelsen Skattungeskolan för att 
minska eftersparandet även på de lån som redan upptagits. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 
Stiftelsen Skattungeskolan 
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§ 87 OK KS 2020/00404-6 

 

Kommunplan inkl drift och investeringsbudget  
Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen att:  
Kommunfullmäktige 
1. Fastställer mål för år 2021 med utblick året 2022.  
2. Fastställer resultatbudget till 14 028 tkr för år 2021, 5 459 tkr för år 2022,  
4 509 tkr för år för 2023 och 4 485 tkr för år 2024.  
3. Fastställer styrelsens och nämndernas budgetar år 2021.  
4. Fastställer investeringsram motsvarande 23 500 år 2021. 
 
Magnus Bjurman och Olof Herko avstår från att delta i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunplanen är ett politiskt beslutat dokument som anger mål, uppdrag, 
ekonomiska ramar och grunduppdrag för kommunens verksamheter. 
 
Kommunplanen bygger på vision Orsa 2050, och nämnd- och verksamhetsmål kopplas 
till visionen. 
 
Budgeterat resultat och resultat i procent av prognostiserade skatteintäkter och 
generella statsbidrag uppgår respektive år till: 
 
2021: 14 028 tkr motsvarar 3,0% 
2022: 5 459 tkr motsvarar 1,2% 
2023: 4 509 tkr motsvarar 0,9% 
2024: 4 485 tkr motsvarar 0,9% 
 
För budget och perioden 2021 - 2024 motsvarar resultatet 1,50 % av prognostiserade 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 
 
Övergripande mål är: 

• Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i kommunen 
• Antal invånare ska öka till 7000 
• Invånarna ska vara nöjda med att leva och bo i vår kommun 
• Invånarna ska vara nöjda med vår kommuns verksamheter 
• Orsa är topp 50 i svenskt näringslivs ranking av företagsklimat 
• Kommunens resultat ska under perioden i genomsnitt uppgå till minst 1,5 % av 

skatteintäkterna 

Beslutsunderlag 
Kommunplan 2021 Orsa kommun 
Ramar 2021 
Förslag budget 2021 

Förslag till beslut 
Strategiutskottet föreslår KS att:  
Kommunfullmäktige:  
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1. Fastställer mål för år 2021 med utblick året 2022.  
2. Fastställer resultatbudget till 14 028 tkr för år 2021, 5 459 tkr för år 2022,  
4 509 tkr för år för 2023 och 4 485 tkr för år 2024.  
3. Fastställer styrelsens och nämndernas budgetar år 2021.  
4. Fastställer investeringsram motsvarande 23 500 år 2021. 

Sändlista 
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§ 88 OK KS 2020/00299-2 

 

Medborgarförslag om inventering av ödehus 
Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att en inventering av tomma hus i Orsa kommun görs 
inom ramen för arbetet med bostadsförsörjningsplanen, med beaktande av 
synpunkterna i bilagan och att därmed betrakta medborgarförslaget som bifallet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om inventering av ödehus. Efter att ha tittat på hur 
andra kommuner handlagt liknande frågor föreslås att en inventering görs inom ramen 
för ordinarie bostadsförsörjningsplanering.  

Inläsning av rapporter och informationsmaterial från liknande projekt i Östersund, 
Östhammar, Falkenberg, Skellefteå, Storuman, Örebro, Örnsköldsvik, Kalmar. 
Intervjuer med ansvariga i Värnamo, Östhammar och Älvdalen. 

Beslutsunderlag 
Utredning och förslag till beslut med anledning av medborgarförslag Inventering av 
ödehus. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
Att en inventering av tomma hus i Orsa kommun görs inom ramen för arbetet med 
bostadsförsörjningsplanen, med beaktande av synpunkterna i bilagan.  

Att medborgarförslaget därmed är besvarat och beaktat. 

Yrkande 
Magnus Bjurman (S) yrkar bifall till förslaget med ändringen att förslaget ska betraktas 
som bifallet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att utskottet beslutar enligt 
Magnus Bjurmans yrkande. 

Sändlista 
Therese Eriksson  
Birgitta Bogren, Samhälle  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 
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§ 89 OK KS 2020/00800-1 

 

Remissvar avseende promemorian Genomförandet av MKB-
direktivet i plan- och bygglagen  
Beslut 
Utskottet för strategi antar remissvar avseende promemorian Genomförandet av MKB-
direktivet i plan- och bygglagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har tagit del av Ds 2020:19, Genomförandet av MKB-direktivet i Plan- 
och bygglagen. Orsa kommun delar utredningens uppfattning att det är oerhört viktigt 
att genomföra MKB-direktivet på ett sådant sätt att EU-domstolen inte ska kunna fälla 
Sverige för fördragsbrott med tillhörande vite och straffavgift. Orsa kommun är 
övertygad att det går att genomföra förslagen i promemorian i stort, med ett infört 
undantag avseende detaljplanekravet även för skidliftar och skidbackar, på ett sätt som 
ändå uppfyller kraven i direktivet. Eftersom kommissionens synpunkter inte redovisas 
mera detaljerat i bakgrunden till förslaget är det svårt att bedöma relevansen i de 
förslag som framförs, inte minst med avseende på krav om detaljplaneläggning av 
skidbackar och liftar. Orsa kommun är övertygad att det går att genomföra förslagen i 
promemorian i stort, med ett infört undantag avseende detaljplanekravet för skidliftar 
och skidbackar, på ett sätt som inte medför att EU-domstolen kan komma att fälla 
Sverige för fördragsbrott. Ett undantag från kravet på detaljplan för samtliga 
skidbackar och liftar kan omöjligt medföra att Sverige inte kan anses ha genomfört 
MKB-direktivet korrekt. Förslaget att MKB-direktivet även i fortsättningen delvis ska 
genomföras i Plan- och bygglagen är bra. Vi välkomnar även att digitalt 
tillgängliggörande klargörs i lagen. Angående hur skidbackar och skidliftar skall 
behandlas, så har Orsa kommun synpunkter. Orsa kommun bedömer att 
konsekvenserna, både för skidanläggningar och kommuner, inte är tillräckligt utredda. 

Beslutsunderlag 
Remissvar avseende promemorian Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och 
bygglagen 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår: Utskottet för strategi antar upprättat förslag till 
yttrande. 

Sändlista 
Svar till Johan Hjalmarsson, Finansdepartementet - enheten för samhällsplanering, 
senast 13 november 
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§ 90  

 

Informationsärenden 
1. Uppföljning av projektet offentlig 

gastronomi 
Offentlig gastronomi i Dalarna är ett 
länsgemensamt projekt där kommunerna 
och Länsstyrelsen Dalarna deltar. 
Projektet pågår 2019-2021 och fokuserar 
bland annat på gemensamma 
upphandlingar av bland annat råvaror från 
lokala producenter och själva 
matlagningsprocessen. 

Maria Fransson Ronell informerar att det 
kommer införas läkarintyg för specialkost i 
Orsas skolor till augusti 2021. I 
läkarintyget ingår inte önskemål om mat. 
Bakgrunden beror på ökat krav från 
föräldrar om önskad specifik kost per 
enskilt barn, vilket skapar ohållbara 
förutsättningar för kostköken att laga mat. 

OK KS 2020/00004-38 

2. Personalfrågor 
Information från personalkontoret om 
HÖK med Kommunal och fortsatt arbete 
med projektet Heltid som norm. 

OK KS 2020/00004-2 

3. Plan för visionsarbetet 2021-2024, 
förslag till visionsfond 
Information om förslag till visionsfond, 
där sökanden som uppfyller kriterierna ska 
kunna ansöka om pengar till idéer som 
ligger i linje med Vision Orsa 2050 och 
som gynnar bygdens utveckling. 

Visionsfonden är tänkt att pågå under en 
testperiod på tre år. 

OK KS 2020/00743-1 

4. SÄBO Slipstenen  
Information om fortsatt planering av 
byggandet av SÄBO. Omsorgs- och 
kostverksamheten redovisar behov av 
kompletterande utredning kring hur 
kosthållningen ska ordnas i ett nytt SÄBO, 
och den påverkan det kan få på 

OK KS 2020/00004-36 
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kostverksamheten i stort. Utredningen 
redovisas inom några månader. 

5. Plangenomgång  
Information från 
stadsbyggnadsförvaltningen om hur 
byggnadsnämnden arbetar kopplat till 
tomtbebyggelse i Orsa. 2020 beviljades 17 
bygglov inklusive förhandsbesked för 
byggnation och 2 bygglov avslogs på grund 
av jordbruksmark. 

Utskottet diskuterar hur jordbruksmark 
tolkas i översiktsplanen. Översiktsplanen 
är den politiska viljan i kommunen och 
den klarar inte ut alla frågor i varje enskilt 
ärende. Byggnadsnämnden gör alltid en 
bedömning utifrån fall till fall. 
 
Utskottet informeras om det 
stadsbyggnadsförvaltningens planläge i 
Orsa just nu: 
-Detaljplanen för SÄBO har varit på 
samråd och det har inkommit synpunkter. 
-I vindbruksplanen pågår det ett arbete att 
ta fram layout för tänkta områden samt 
skapa beslutsunderlag på utbyggnad av 
vindkraftverk m.m.  
-Fortsatt utveckling av området 
Styversbacken. 

OK KS 2020/00004-32 
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§ 91  

 

Delgivningar 
1. Minnesanteckningar Portföljstyrgrupp 

(VP-råd) för IT, 2020-10-16 
OK KS 2020/00002-57 

2. Kallelse OK Kommunstyrelsens utskott för 
strategi 2020-11-10 

OK KS 2020/00003-42 
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