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Kommunstyrelsens utskott för samhälle 
Plats och tid: Kyrkogatan 5, 2019-10-08 kl. 13:00-15:30 

Beslutande: Mikael Thalin (C)  
Magnus Bjurman (S)  
Lars Olov Simu (KD)  
Joakim Larsson (M)  
Bo Konradsson (C), ersättare för Leif Dahlfors (C) 
 

Övriga deltagare: Birgitta Bogren, verksamhetschef samhälle 
Barbro Fischerström, kultur- och fritidschef 
Sebastijan Fjellborg, enhetschef AME och integration 
Elin Djus, mark- och exploateringsingenjör § 52 
Klaus Csucs, näringslivskoordinator § 54.4 
Wiktoria Lundqwist § 54.4 
Anna Erkers, sekreterare 
 

Utses att justera: Magnus Bjurman 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 

 52 - 55 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 ______________________________________ 

Magnus Bjurman, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för 
samhälle 

Sammanträdesdatum: 2019-10-08 

Överklagningstid:  

Anslaget sätts upp:  Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 52 OK KS 2019/00824-1 

 

Stadsnät, utbyggnadsplan 2020 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
 
Följande områden ska prioriteras under 2020: 

1. Färdigställa Oljonsbyn/Viborg/Sundbäck 
2. Färdigställa Nederberga/Björken 
3. Maggås 
4. Fryksås 
 

Områdena nedan har lägre prioritet men ska på sikt byggas ut inom ramen för 
investeringsbudgeten: 

5. Kallmora (etappvis utbyggnad, utbyggnadstakt beroende av 
intresseanmälningar och eventuell samförläggning) 
6. Skattungbyn (etappvis utbyggnad, utbyggnadstakt beroende av 
intresseanmälningar och eventuell samförläggning) 
7. Torsmo (starttid beror på eventuellt bidrag och samförläggning) 

 
Efteranslutning av tillkommande kunder ska pågå kontinuerligt i utbyggda områden, 
dvs. i områden där stamnätet har full kapacitet.  
 
Utöver utbyggnation kommer även nätet förstärkas genom att t.ex. bygga bort sträckor 
som innebär driftsäkerhetsrisker. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbyggnadsprioritering ska fastställas årligen i en utbyggnadsplan och antas av 
kommunstyrelsen enligt antagen Bredbandsstrategi för Orsa kommun 2019-2025 (OK 
KS 2019/00370). Under 2019 har områden som byggdes 2018 återställts. Sträckan från 
gamla brandstationen in till kommunhuset färdigställs under oktober och stam- och 
accessnät i Stackmora är färdigbyggda. Utbyggnation av fibernätet pågår i 
Oljonsbyn/Viborg/Sundbäck samt Nederberga/Björken och kommer till stor del vara 
färdigställt under 2019. Stamnätet fram till Maggås och Torsmo är klart men 
accessnätet saknas fortfarande. Områden som saknar kapacitet för fler kunder är 
Fryksås, Skattungbyn samt Kallmora (inkl. Orsbleck, Mickelvål och Åberga).   
 
Förtätningar pågår kontinuerligt i områden där stam- och accessnät är utbyggt.  

Motivering till prioritering 
En generell utbyggnadsprioritering finns angiven i bredbandsstrategin. Enligt antagna 
mål i bredbandsstrategin för bredbandsutbyggnaden ska 90 % av alla hushåll och 
företag ha tillgång till bredband år 2020, 98 % av alla hushåll och företag ska ha 
tillgång till bredband år 2025. Antagna mål talar för en fortsatt utbyggnation i områden 
som idag inte har tillgång till fiber samt en komplettering av nät i områden som saknar 
kapacitet.  

Kunder i Maggås har aldrig haft möjlighet att ansluta sig till fiber. Idag har kommunen 
16 intresseanmälningar i området och förslaget är att bygga ut fibernätet i byn.  
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Orsa kommun har sökt bidrag från Landsbygdsprogrammet för att bygga ut accessnätet 
i Torsmo, inga bidrag är beviljade ännu. Dessutom ska Ellevio bygga om elnätet i bl.a. 
Torsmo. Eftersom det finns ekonomiska fördelar med samförläggning bör kommunen 
vänta in Ellevio, eventuellt blir byggstart först 2021. 

Fibernätet i Fryksås saknar idag kapacitet till fler kunder. För tillfället har kommunen 
15 intresseanmälningar i området. Med avseende på näringslivet och att det är ett 
förhållandevis litet område är förslaget att området ska byggas ut. 

I Kallmora och Skattungbyn har kommunen 24 respektive 6 intresseanmälningar för 
fiber, förhållandevis få kunder och stora områden. Det bedöms ändå vara av vikt att 
bygga ut stam- och accessnätet även i dessa områden med hänsyn till målen i Orsa 
kommuns bredbandsstrategi. Utbyggnaden i dessa områden sker etappvis med 
beaktande av nya intresseanmälningar och inom ramen för investeringsbudgeten. Så 
långt som möjligt ska kommunen försöka samförlägga med annan aktör för att få en 
lägre kostnad.  

Fibernätet i centrum är i princip utbyggt men det finns sträckor där stam saknas eller 
där kapaciteten behöver utökas. Kostnaden för att efteransluta kunder i detta område 
kan bli högre jämfört med övriga områden eftersom schakt ofta behöver ske i t.ex. 
asfalt men många kunder i centrum avser företag och flerfamiljshus. Bedömning är 
därför att nätet ska förtätats även om det innebär en högre kostnad. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Grov kostnadsuppskattning per område. I praktiken undantas sträckor, 

t.ex. bostadshus belägna avskilt och där fastighetsägaren inte beställt 
fiber.   

 

Förslag till beslut 
Följande områden ska prioriteras under 2020: 

1. Färdigställa Oljonsbyn/Viborg/Sundbäck 
2. Färdigställa Nederberga/Björken 
3. Maggås 
4. Fryksås 
 

Områdena nedan har lägre prioritet men ska på sikt byggas ut inom ramen för 
investeringsbudgeten: 

5. Kallmora (etappvis utbyggnad, utbyggnadstakt beroende av 
intresseanmälningar och eventuell samförläggning) 
6. Skattungbyn (etappvis utbyggnad, utbyggnadstakt beroende av 
intresseanmälningar och eventuell samförläggning) 
7. Torsmo (starttid beror på eventuellt bidrag och samförläggning) 

 
Efteranslutning av tillkommande kunder ska pågå kontinuerligt i utbyggda områden, 
dvs. i områden där stamnätet har full kapacitet.  
 
Utöver utbyggnation kommer även nätet förstärkas genom att t.ex. bygga bort sträckor 
som innebär driftsäkerhetsrisker. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 53 OK KS 2018/01074-3 

 

Utredning Orsa Simhall 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Orsa Simhall stängs vid terminsslutet 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
OLAB har redovisat stora renoveringsbehov för simhallen i Orsa. Verksamhetsområde 
samhälle fick därför under hösten 2018 ett uppdrag av utskottet att utreda 
förutsättningarna runt simhallen. 
 
Utredningsuppdraget hade tre delar: 
1) Möjligheten att nyttja Mora kommuns simhall så att Orsa kommun även 
fortsättningsvis kan säkerställa simkunnigheten hos barn och skolelever. 
2) Klarhet i de ekonomiska konsekvenserna för verksamheten om de av 
fastighetsägaren föreslagna åtgärderna genomförs. 
3) Möjligheter att hitta andra områden för samverkan med Mora som säkerställer 
tillgång till simhall och samtidigt gynnar fritidsutvecklingen i båda kommunerna. 
 
Yttrande 

1) Nyttja Moras simhall för elevers simundervisning 
Inom skolan finns ett uppdrag att bedriva simundervisning med barn i de lägre 
åldrarna. För Orsas skolor skulle förslaget innebära att eleverna får transporteras med 
buss till Mora. Samhällschef och kultur- och fritidschef har samrått med skolchef i 
frågan. Då skolan har möjlighet att nyttja länstrafikens så kallade kulturbussar innebär 
det att den ökade transportkostnaden skulle bli försumbar. Redan idag reser de äldre 
eleverna till Mora simhall, och den enda kostnaden för skolan är då entrén till 
simhallen, vilken idag betalas till ordinarie pris. En liknande lösning även för de lägre 
åldrarna skulle innebära en kostnadsökning om ca 60.000 kronor per år. 
Tillgängligheten i Mora simhall bedöms, enligt samtal med tjänstemän inom Mora 
kommun, som tillräcklig för att täcka även Orsas simskoleundervisning. 
Någon kostnad här utöver uppstår inte, då simundervisningen sker med ordinarie 
skolpersonal. 
 

2) Ekonomiska konsekvenser för verksamheten om de föreslagna åtgärderna 
genomförs 

De renoveringsbehov som fastighetsägaren OLAB redogjort för handlar om 
- Reningsanläggningen med tillhörande kemikaliehantering 
- Ventilationen 
- Bassängen 
- Ytskikt 

Den uppskattade kostnaden uppgår till ca 20 miljoner kronor. Bassängen bedöms klara 
ytterligare 5 år utan åtgärd, men övriga delar är akuta, då utrustningen har tjänat ut. 
Även om samtliga åtgärder genomförs bedöms livslängden ändå vara mindre än 10 år.  
 
Den bedömda kostnaden för verksamheten skulle, vid en fullskalig renovering enligt 
plan, öka från dagens 1.262.000 kronor per år till 2.862.000 kronor, alltså en årlig 
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ökning med 1,6 miljoner kronor. Även om åtgärderna delas på två etapper ökar 
kostnaden från 1,2 till 2 miljoner kronor per år. 
 

3) Möjligheter att hitta andra områden för samverkan för att säkerställa simhall 
och fritidsverksamhet 

Verksamheten har i nuläget inga konkreta förslag på den här punkten. Sedan tidigare 
har föreningslivet lyft frågan om den bassäng som finns på Orsa Camping, och om det 
skulle gå att bygga in den, eller på något sätt förlänga säsongen. Den frågan har inte 
behandlats, men kan vara värd att undersöka vidare. Samtidigt är tillgången på 
simhallar väldigt god i närområdet, med både en 25-metersbassäng i Mora och en 50-
metersbassäng i Älvdalen, vilken många Orsabor besöker redan idag. 
 
Verksamheten bedömer att vi har två val: 
Ha simhallen kvar 
Fördelen är att befintlig simundervisning stannar kvar på hemmaplan, vilket ger närhet 
för eleverna. 
En fördel är också att invånare och föreningar även fortsättningsvis har tillgång till en 
bassäng i Orsa, vilket gör att vattengymnastik, morgonsim, integrationsverksamhet, 
barnfamiljer m fl med enkla medel kan nyttja bassängen och slipper transportera sig 
till kringliggande kommuner. 
Den största nackdelen är ekonomisk. 
 
Rangera ut simhallen 
Fördelen med att redan i det här skedet rangera ut bassängen är att den stora 
kostnadsökningen uteblir. 
Att själva bassängen rangeras ut kan också innebära att ytterligare en yta frigörs för 
annan fritids- och idrottsverksamhet. Kostnaden för att täcka bassängen med ett golv 
har inte beräknats. 
Någon kostnadsminskning är inte att vänta, då lokalerna även inrymmer andra 
idrottslokaler, samt omklädningsrum. 
Nackdelarna ligger i skoltransporterna till andra simhallar, samt att tillgången minskar 
för invånarna. När tillgången till bassäng minskar är risken att vattenvana och 
simkunnighet också minskar. 

Förslag till beslut 
Orsa Simhall stängs vid terminsslutet 2020. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 54  

 

Informationsärenden 
1. AME/IE process mot 

Trelleborgsmodellen 
Sebastijan Fjellborg informerar om 
Trelleborgsmodellen ATA, alla till arbete. 
Det är ett förhållnings- och arbetssätt som 
fokuserar på arbete och studier för personer 
som uppbär försörjningsstöd och som står 
långt från arbetsmarknaden. Handläggare 
från IFO och AME- och integration 
samverkar. Arbetet bygger på den så kallade 
Trelleborgsmodellen. 

OK KS 2019/00041-40 

2. Sandhedsbron 
Birgitta Bogren informerar om 
Sandhedsbron. Offert håller på att tas in för 
att få fram en kostnad för renovering. 

OK KS 2019/00041-41 

3. Grafikverkstaden 
Barbro Fischerström berättar att 
hyresavtalet för Grafikverkstaden har 
tecknats. Diskussioner pågår med föreningen 
Orsa Grafik om hur samverkan ska 
organiseras. En handlingsplan kommer att 
upprättas. 

OK KS 2019/00041-42 

4. Resultat företagsklimat 
Klaus och Wiktoria informerar om ett 
positivt resultat för företagsklimatet från 
Svenskt näringsliv undersökning. 
Genomgång av de olika delarna i 
undersökningen och hur det fortsatta arbetet 
med företagsklimatet kommer att bedrivas.    

OK KS 2019/00041-43 

5. Prognos mål och budget 2020 
Utskottet diskuterar prognosen och 
måluppfyllelsen för 2019 samt budget inför 
2020. 

OK KS 2019/00041-44 

6. Internkontrollplan 
Birgitta informerar om internkontrollplan 
inför 2020. 

OK KS 2019/00041-45 
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§ 55  

 

Delegationsbeslut 
1. Försäljning av    

2. Bygglov - tillbyggnad och fasadändring av 
enbostadshus,  

 

3. Ansökan till Lantmäteriet om särskild 
gränsutmärkning,  

 

 

 

 


	Innehållsförteckning
	Stadsnät, utbyggnadsplan 2020
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Motivering till prioritering
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Sändlista

	Utredning Orsa Simhall
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut
	Sändlista

	Informationsärenden
	Delegationsbeslut



