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Kommunstyrelsens utskott för samhälle 
Plats och tid: Kommunsalen, kommunhuset, alternativt via Teams, 2021-02-

23 kl. 13:00-15:30. Ajournering 14:31-14:40. 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande 
Magnus Bjurman (S), vice ordförande, deltar på distans 
Leif Dahlfors (C), deltar på distans 
Lars-Olov Simu (KD) 
Joakim Larsson (M), deltar på distans 
 

Övriga deltagare: Joep Meens (MP), ej tjänstgörande ersättare, deltar på distans 
Brigitta Bogren, verksamhetschef samhälle 
Barbro Fischerström, kultur och fritidschef, deltar på distans 
Sebastijan Fjellborg, enhetschef AME- och integration, deltar 
på distans 
Elin Djus, mark och exploateringsingenjör, deltar på distans § 
29-30, § 33.1-33.4 
Anneli Eriksson, trafikingenjör, deltar på distans, § 33.1, § 33.4 
Mats Olsson, drifttekniker, deltar på distans § 33.1, § 33.4 
Emil Holback, projektsamordnare, deltar på distans, § 33.4 
Anna Erkers, sekreterare 
 

Utses att justera: Joakim Larsson 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 

 29 - 35 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 ______________________________________ 

Joakim Larsson, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för 
samhälle 

Sammanträdesdatum: 2021-02-23 

Överklagningstid: 2021-02-22 - 2021-03-15 

Anslaget sätts upp: 2021-02-22 Anslaget tas ner: 2021-03-16 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
Svar medborgarförslag om uppförande av parkeringar, Blåtryvägen 3 

Svar medborgarförslag om öppen vattenväg - Lillån 4 

Bygdepeng vindkraft 2021 5 

Fortsätta eller avbryta hyresavtalet för Grafikverkstaden 6 

Informationsärenden 8 

Delegationsbeslut 11 
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§ 29 OK KS 2020/00783-2 

 

Svar medborgarförslag om uppförande av parkeringar, 
Blåtryvägen 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att parkering inte kommer anläggas på området eftersom 
området är detaljplanelagt för bostäder. Medborgarförslaget anses härmed besvarat.   

Reservation 
Lars Olov Simu (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt inlämnat förslag önskar medborgaren att kommunen anlägger parkeringsplatser 
på en grönyta (nordväst om korsningen Blåtryvägen/Stenbergsvägen) som finns i 
anslutning till radhuslängan vid Blåtryvägen. Parkeringen ska ge boende i 
radhuslängan fler parkeringsplatser som i sin tur leder till att bilar inte parkerar utmed 
gatan och på så sätt förbättras framkomlighet vid t.ex. snöröjning.     

Svar 
Grönytan i fråga är detaljplanelagd för ändamålet bostäder. Orsa kommun såsom 
fastighetsägaren planerar att sälja området för bostadsändamål. En parkering kommer 
därför inte att anläggas på ytan.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Förslag till beslut 
Parkering kommer inte anläggas på området eftersom området är detaljplanelagt för 
bostäder. Medborgarförslaget anses härmed besvarat.   

Yrkande 
Joakim Larsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 30 OK KS 2020/00799-2 

 

Svar medborgarförslag om öppen vattenväg - Lillån 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med motivering 
att det finns ett behov av att förnya och utveckla hela området runt Lillån, från 
vattenverket i Boggas ned till Lillåviken. Verksamhetsområde Samhälle ska påbörja ett 
projekt för Lillån där man kommer se över frågor som t.ex. röjning av Lillåskogen, 
röjning av strandområden, renovering av befintlig gång- och cykelbro över Lillån, 
förbättring och utveckling av stigar inom Lillåskogen samt alternativ till träbryggorna. 

Sammanfattning av ärendet 
Medborgaren önskar att Lillån röjs upp och nedfallna träd tas bort för att förbättra 
tillgängligheten för både boende och turister.  

Svar 
Det finns ett behov av att förnya och utveckla hela området runt Lillån, från 
vattenverket i Boggas ned till Lillåviken. Verksamhetsområde Samhälle ska påbörja ett 
projekt för Lillån där man kommer se över frågor som t.ex. röjning av Lillåskogen, 
röjning av strandområden, renovering av befintlig gång- och cykelbro över Lillån, 
förbättring och utveckling av stigar inom Lillåskogen samt alternativ till träbryggorna. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat.  

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 31 OK KS 2021/00001-2 

 

Bygdepeng vindkraft 2021 
Beslut 
Utskottet för samhälle beslutar att avslå ansökan och inte betala ut bygdepeng från 
vindkraft under våren 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Bygdepeng från vindkraft har tillkommit Orsa kommun som följd av etableringen av  
kommunens första vindkraftsanläggning på Mässingsberget. Avtalet med OX2 ger Orsa  
kommun en årlig bygdepeng om 0,5 % av den samlade bruttoersättningen, för elen som  
vindkraftverken på Mässingsberget inbringar. Bygdepeng från vindkraft skall användas  
till projekt/ändamål som stimulerar näringslivsutveckling och försörjning i Orsa  
kommun.  
Yttrande  
Näringslivskontoret i samråd med Byarådets representant gått genom ansökningen.  
Vi tycker inte att ansökan lever upp till riktlinjerna för fördelning av bygdepeng. 
Projektet ökar inte sysselsättning, antal besökare, inflyttning eller stärker  
kommunens varumärke. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Ansökan om bygdepeng vindkraft, Sörmedsjöns byförening 

Förslag till beslut 
Vi föreslår att avslå ansökan och inte betala ut bygdepeng från vindkraft under våren 
2021. 

Sändlista 
- 
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§ 32 OK KS 2019/00475-10 

 

Fortsätta eller avbryta hyresavtalet för Grafikverkstaden 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen besluta att inte säga upp hyresavtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
I september 2019 beslutade kommunstyrelsen att ingå ett fyraårigt hyresavtal på den så 
kallade grafikverkstaden. Avtalet innebar en kraftigt rabatterad hyra (60.000 kr/år) de 
första 24 månaderna och därefter 24 månader med en högre nivå (105.000 kr/år). I 
avtalet finns också en möjlighet för kommunen att säga upp avtalet efter de första 24 
månaderna. Uppsägning ska då ske senast 31 mars 2021. Annars löper avtalet hela 
perioden ut, med den högre hyresnivån. 

Verksamheten föreslår att avtalet inte sägs upp, utan fortlöper till 30 september 2023. 
 
Yttrande 
För verksamheten i grafikverkstaden tecknades en överenskommelse med Region 
Dalarna, Bild och form, där kommunen och regionen tillsammans skulle arbeta med 
aktiviteter som bland annat utvecklar grafikverkstaden till en regional nod för grafik i 
Dalarna, och genom bokningar och utbildningar också skapa en viss inkomst från 
verkstaden. Region Dalarna meddelade redan vid avtalstecknandet att de inte hade för 
avsikt att delta längre än de första 24 månaderna. 

Även med föreningen Orsa Grafik tecknades en överenskommelse om att samverka i 
samma riktning och erbjuda konstnärer och utbildningsanordnare att förlägga kurser 
och arbete till Orsa. 

Kommunen, regionen och föreningen finansierar vardera 20.000 kr/år under 
perioden. 

En gemensam plan togs fram, och planer drogs upp för att sprida kunskap om 
verkstaden och attrahera fler och yngre verksamma till platsen. Även ett slags 
grafikevent låg på planeringsstadiet, med en blandning av kunskapsspridning och 
praktiskt grafiskt arbete skulle visa upp potentialen i den grafiska verkstaden i Orsa. 

I samband med pandemins utbrott våren 2020 fick planerna skrinläggas. Region 
Dalarna har samlat ett par digitala träffar, men något praktiskt arbete på plats har inte 
varit möjligt. Målsättningen, att teckna minst ett större avtal med en 
utbildningsanordnare, har inte heller varit möjligt. 

Inför 31 mars 2021 vände jag mig till Region Dalarna med en önskan att de skulle 
förlänga sitt engagemang i projektet, med hänsyn till pandemins effekter. Beskedet 
från Region Dalarna var att det inte var aktuellt med en förlängning för deras del, utan 
de står fast vid att de lämnar samarbetet efter 24 månader, dvs 30 september 2021. De 
finansierar inte verksamhet som ligger i enbart en kommun. 
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En fråga ställdes också till fastighetsägaren, om det skulle vara möjligt att få ytterligare 
ett år med den kraftigt reducerade hyran. Där var beskedet mer positivt, och jag har fått 
ett förslag till tillägg i hyresavtalet som innebär att vi totalt får 36 månader med en 
hyresnivå på 60.000 kr/år. Att även skjuta fram möjligheten att avbryta avtalet ville 
dock inte fastighetsägaren gå med på. 

Två alternativ finns: 

1. Om avtalet med hyresvärden sägs upp 31 mars ska hela lokalen vara tom 
30 september. Delar av utrustningen är kommunens genom donation medan 
huvuddelen är föreningens. Ett avslut innebär en avvecklingskostnad, samt 
beslut om vad som ska ske med utrustningen som finns. Ska utrustningen 
bevaras krävs utrymme och finansiering för det. Ska utrustningen skrotas rör 
det sig om en engångskostnad. Med stor sannolikhet skulle en avveckling 
innebära att den analoga grafikkonsten försvinner från Orsa och Dalarna. 

2. Om avtalet inte sägs upp fortlöper det till 30 september 2023 till en kostnad 
om 60.000 +  105.000 kronor. Under den tiden finns möjligheten att söka 
externa medel för ett utvecklingsarbete eller att arbeta för att skapa och bli den 
regionala part som regionen kräver för att lämna ett bidrag. Min bedömning är 
att det finns budgetutrymme inom Kultur och fritid för att klara finansieringen 
tillsammans med föreningen under resterande tid. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens möte 30 september 2019 
- Samarbetsöverenskommelse med Region Dalarna september 2019 
- Tillägg till hyresavtalet, förslag från fastighetsägaren 
- Kultur- och fritidschefens yttrande ovan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte säga upp hyresavtalet. 

Yrkande 
Magnus Bjurman (S) och Lars Olof Simu (KD) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 
 

Sändlista 
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§ 33  

 

Informationsärenden 
1. Vägutredning 

Anneli Eriksson och Elin Djus informerar 
att Orsa kommun behöver bestämma en 
inriktning för att förtydliga 
väghållsansvaret. I dagsläget sköter 
kommunen fler vägar än vad kommunen 
formellt sett är skyldig till. Det skapar 
oreda och oklarhet samt orättvisa mellan 
medborgare. 

Orsa Besparingsskog avser att säga upp 
samarbetsavtalet från 1975 avseende 
byvägar och andra enskilda vägar. 
Slutsatsen i en utredning gjord 2012 är att 
väghållningsansvaret då ligger på 
Besparingen som måste fatta beslut om det 
framtida ansvaret för dessa vägar, vilket 
bör ske i samråd med kommunen. 

Utskottet diskuterar vägområden och 
ansvar. 

OK KS 2021/00015-9 

2. Status för mark-och exploatering, 
Styversbacken 
Elin Djus informerar om planläggning av 
nytt bostadsområde på Styversbacken. 
Upphandling av planarkitekt är klart. 
Detaljplanen ska beslutas i år och det 
beräknas ta två år innan tomterna finns till 
försäljning. Ny exploateringskalkyl 
behöver tas fram. 

I övrigt är en villatomt i Trunna ute till 
försäljning och en industritomt vid ICA. 6 
förhandsbesked är sökt för villatomter i 
Oljonsbyn, Höglunda och Hansjö. 

OK KS 2021/00015-10 

3. Kommunjägare 
Elin Djus informerar att en ny riktlinje för 
jakt på kommunal mark behöver tas fram. 
Kommunen är i behov av kommunjägare, 
vars roll är att ta hand om skadade eller 
döda djur på kommunens mark. 

OK KS 2021/00015-11 



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
SAMHÄLLE 
Sammanträdesdatum: 2021-02-23 
Dokument nr: OK KS 2021/00018-7 

9(11) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Kommunjägaren föreslås bli timanställd 
och uppdraget planeras att ges till 5 eller 6 
personer. Utredning om försäkring vid 
olyckor och kostnader för kommunen 
pågår. 

4. Verksamhetsplaner 2021 
Infrastruktur 
Information om Infrastrukturs 
verksamhetsplaner under 2021. 
 
På stadsnätet fortsätter samförläggning 
med Ellevio. Orsa kommun har fått bidrag 
för Tallhed (LBP) och Torsmo (ERUF) för 
utbyggnad av stadsnät. Försvaret har 
lågflygningsområde på ett område inom 
kommunen där Telia planerat sätta upp 
master och ställningstagande kommer 
utredas ytterligare framöver. 

Gata och park har avstämningar med 
Trafikverket och prioriteringarna är 
E45:an, väg 1000, väg 296 och driftsfrågor. 
Gata och park kommer se över 
trafikföreskrifter, framförallt hastigheter 
inom tätbebyggt område. Övriga planer 
avser taxa för laddningsstation, 
upphandling av snöröjning, kommunens 
broar och projekt om vägansvar. 

På mark och exploatering planeras ny 
upphandling för skogsskötsel. Ytterligare 
projekt är bland annat exploatering av 
Styversbacken och försäljning av 
fastigheter. 

OK KS 2021/00015-12 

5. Ekonomi – preliminärt bokslut 
2020, Budget 2021, Investeringsplan 
2021-2030 
Ekonomisk översikt för samhälle 2020.  På 
infrastruktur har snöröjningskostnaderna 
varit låga och kommunen har sålt tomter. 
Stor del av biblioteket och fritids 
verksamheter har varit stängd på grund av 
Covid-19 vilket resulterat i minskade 
kostnader. Inom AME- och integration har 
medel från Migrationsverket minskat med 
anledning av minskat antal anvisade 
nyanlända till kommunen. 

OK KS 2021/00015-13 
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Birgitta Bogren går igenom budget för 
2021 inklusive planerade investeringar 
under 2021-2030 bland annat med flera 
exploateringsprojekt på Maklinsänget och 
Nedre Kuruld. Ytterligare informeras 
utskottet om resultatet för 
medarbetarundersökningen LedMed. 
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§ 34  

 

Delegationsbeslut 
1. Förordnande av parkeringsvakt 2021 OK KS 2021/00010-2 

2. Ansökan om överenskommelse om 
fastighetsreglering,  

 

OK KS 2021/00053-3 

3. Grannhörande bygglov 
komplementbyggnad  
nytt yttrande 

OK KS 2020/00852-6 

 

 

 

 




