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PROTOKOLL 1(11)
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
STRATEGI 
Sammanträdesdatum: 2021-10-26 
Dokument nr:  OK KS 2021/00014-44 

Kommunstyrelsens utskott för strategi 
Plats och tid: Kommunsalen, kommunhuset, 2021-10-26 kl. 13:00-16.05 

Beslutande: Mikael Thalin (C) ordförande 
Susann Lindblad (C) vice ordförande 
Magnus Bjurman (S) 2:e vice ordförande 
Håkan Yngström (C) 
Gunilla Frelin (M) ersätter Olof Herko (S) 

Övriga deltagare: Joep Meens (MP), Bengt-Åke Svahn (KD) ej tjänstgörande 
ersättare 
Leif Dahlfors (C) ordförande Orsa Vatten och Avfall, 
Marilou Hamilton Levin VD NODAVA § 94.1 
Johan Hult ekonomichef § 91, §§ 94.1 - 94.2 
Jan Sundqvist konsult Svamac, Birgitta Bogren chef 
samhälle, Helene Grapenson personalchef, Henrik 
Göthberg chef service och utveckling, Emma Jidemyr 
kommunikationschef, Jesper Karlsson chef omsorgen, 
Christine Alexandersson skolchef § 94.2 
Emelie Drott planarkitekt, Daniel Falk planchef § 94.3 

Utses att justera: Susann Lindblad (C) 

Justeringens Gemensamt stöd och medborgarservice 
plats och tid: 

Underskrifter: ______________________________________ 91 - 96 

Camilla Staberg, sekreterare, 

Mikael Thalin, ordförande 

Susann Lindblad, justerare 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens Sammanträdesdatum: 2021-10-26 
utskott för strategi 

Överklagningstid: 2021-11-04 - 2021-11-25 

Anslaget sätts upp: 2021-11-04 Anslaget tas ner: 2021-11-26 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrift Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 2(11)
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
STRATEGI 
Sammanträdesdatum: 2021-10-26 
Dokument nr: OK KS 2021/00014-44 

Innehållsförteckning 
Täckning kostnader för Orsa Vatten och Avfall AB 3 

Svar på medborgarförslag om vindkraftsetablering Orsa norr 4 

Ansökningar om visionspeng 2021 5 

Informationsärenden 7 

Delegationsbeslut 10 

Delgivningar 11 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



  

 
 

  
  

  

 
     

  

  

 
 

 
  

   
 

 

 

  

  

PROTOKOLL 3(11)
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
STRATEGI 
Sammanträdesdatum: 2021-10-26 
Dokument nr: OK KS 2021/00014-44 

§ 91 OK KS 2021/00461-1 

Täckning kostnader för Orsa Vatten och Avfall AB 
Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 1 460 tkr till Orsa Vatten och Avfall AB. 
Kostnaden ryms inom kommunens resultat via eget kapital. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa Vatten och Avfall AB har under den senaste treårsperioden redovisat ett negativt 
resultat efter finansiella poster varje år om tillsammans -5,4 mkr. Under år 2018 - 2019 
löstes obeskattade reserver upp med sammanlagt 4,1 mkr men under år 2020 fanns 
inga obeskattade reserver kvar och resultatet efter finansiella poster -1,3 mkr slog 
igenom även på årets resultat. 

Bolaget har ökat avgifterna för att kunna täcka de ökade kostnaderna men 
prognostiserar ändå ett negativt resultat om 0,6 mkr per september. Då kommunen 
prognostiserar ett högt resultat för 2021 så har frågan lyfts om kommunen kan bidra 
till att Orsa Vatten och Avfall AB inte ytterligare urholkar sitt eget kapital. 

Bolaget har sammanställt en lista där kommunen kan vara behjälplig att täcka 
kostnader under 2021 som innebär att kostnaderna minskas framledes (se dokumentet 
VAA-behov Orsa Vatten och Avfall). 

Den i särklass största posten som föreslås täckas är en kostnad för gåva till 
Grönklittsgruppen av ledningsnät (800 tkr). Under året har bolaget, utan ersättning, 
överlåtit 160 meter vatten- och spillvattenledningar på campingen till 
Grönklittsgruppen. Orsaken är bland annat att undvika framtida skadeståndskrav som 
kan drabba bolaget på grund av inkomstbortfall för Grönklittsgruppen vid framtida 
arbeten på ledningarna. 

I övrigt finns ytterligare kostnader (660 tkr) som kommunen kan täcka och som 
bedöms medföra att bolaget kommer att spara för framtiden. Om kommunen täcker 
samtliga kostnader skulle beloppet uppgå till 1 460 tkr, varav 1 200 tkr avser VA-
verksamheten och 260 tkr avser avfallsverksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande ekonomienheten 2021-10-19 
VAA-behov Orsa Vatten och Avfall AB 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 1 460 tkr till Orsa Vatten och Avfall AB. 
Kostnaden ryms inom kommunens resultat via eget kapital. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

  

 

PROTOKOLL 4(11)
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
STRATEGI 
Sammanträdesdatum: 2021-10-26 
Dokument nr: OK KS 2021/00014-44 

§ 92 OK KS 2021/00274-3 

Svar på medborgarförslag om vindkraftsetablering Orsa norr 
Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige mottog den 27 september 2021 ett medborgarförslag som föreslår 
att Orsa kommunfullmäktige lägger sitt kommunala veto mot den planerade vindkraft-
etableringen inom Orsa norr. 

Kommunstyrelsen beslutade 21 juni 2021 att det inte finns stöd hos de politiska 
partierna i kommunen för Vindkraft Orsa Norr. 

Om företaget väljer att gå vidare till länsstyrelsen med tillståndsansökan ska Orsa 
kommun ta ställning till projektet i en kommunal tillstyrkan, det så kallade kommunala 
vetot. Enligt kommunstyrelsens beslut kommer Orsa kommun i så fall att säga nej till 
ett tillstånd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-09-30 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-21 
Medborgarförslag 2021-06-15 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 
 

 

  
 

 

   
 

   

 
 

 
 

PROTOKOLL 5(11)
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
STRATEGI 
Sammanträdesdatum: 2021-10-26 
Dokument nr: OK KS 2021/00014-44 

§ 93 OK KS 2021/00421-8 

Ansökningar om visionspeng 2021 
Beslut 
Styrgruppen beslutar att: 

1. Förslagen Epa Trivas fältare och 
2. Lev en helg utan el går vidare med de kompletteringar som gjorts. 
3. Förslagsställarna till Kartläggning av Orsas sista skyddsvärda skogar uppmanas 

omformulera sitt förslag och återkomma till nästa ansökningsomgång. 
4. Förslaget om rastaktiviteter avslås då det kommer att kunna genomföras inom 

ramen för skolans budget. 
5. Förslaget om hundrastgård avslås då vi inte fått in kompletteringar och det i 

nuvarande skick medför att kommunen i strid mot kriterierna får ta ansvar för 
genomförande och skötsel. 

Förslag ett och två beviljas utan omröstning hos allmänheten eftersom budgeterade 
medel är tillräckliga. 

Sammanfattning av ärendet 
Utskottet som även är styrgrupp för visionspeng återremitterade ärendet den 5 oktober 
med motiveringen att ansökningarna ska kompletteras. Därefter har 
utredningsenheten arbetat vidare och tagit in fler uppgifter. 

Sammanlagt har fem ansökningar om visionspeng kommit in. Förslaget är att två av 
dessa går vidare till omröstning, ett förslag föreslås kompletterat till nästa 
ansökningsomgång och två förslag avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande utredningsenheten 2021-10-15 
Riktlinjer för visionspeng 
Sammanställning av förslag 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-10-05 

Förslag till beslut 
Styrgruppen beslutar att: 

1. Förslagen Epa Trivas fältare och 
2. Lev en helg utan el går vidare med de kompletteringar som gjorts. 
3. Förslagsställarna till Kartläggning av Orsas sista skyddsvärda skogar uppmanas 

omformulera sitt förslag och återkomma till nästa ansökningsomgång. 
4. Förslaget om rastaktiviteter avslås då det kommer att kunna genomföras inom 

ramen för skolans budget. 
5. Förslaget om hundrastgård avslås då vi inte fått in kompletteringar och det i 

nuvarande skick medför att kommunen i strid mot kriterierna får ta ansvar för 
genomförande och skötsel. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



    
  

 

 

PROTOKOLL 6(11)
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
STRATEGI 
Sammanträdesdatum: 2021-10-26 
Dokument nr: OK KS 2021/00014-44 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar på en ändring att förslag 1 och 2 beviljas utan omröstning hos 
allmänheten eftersom budgeterade medel är tillräckliga och yrkar i övrigt bifall till 
förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och på sitt eget yrkande och 
finner att styrgruppen bifaller det sistnämnda. 

Sändlista 
Förslagsställarna via e-tjänsten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
   

 

 
 

  
 

 
 

 

§ 94 

Informationsärenden 
1. Information om överföringsledning 

till Grönklitt (Leif Dahlfors, Marilou 
Hamilton Levin) 

Diskussion kring finansiering av 
överföringsledning VA till Grönklitt samt 
önskemål om exploatering i området. 

2. Kompetensförsörjning och 
arbetsmarknad i Orsa (Jan Sundqvist, 
Svamac) 

Företaget Svamac gör lokala och regionala 
arbetsmarknadsanalyser. De har bland 
annat gjort prognoser för kommande 
pensionsavgångar i Sverige. Prognoserna 
visar att det framöver kommer att saknas 
arbetskraft, ca 500 000 personer. En del 
av problematiken är bland annat 
matchningen mellan kompetens och 
efterfrågan på arbetsmarknaden. 

Undersökningar visar också att de flesta 
kommuner kommer att få en ökad 
försörjningsbörda, dvs. att dem som 
jobbar måste försörja fler personer 
förutom sig själva genom skatten. Det är 
alltså färre som förvärvsarbetar men även 
fler äldre som är vårdberoende. Det i sin 
tur kommer att påverka välfärden genom 
bland annat skattehöjningar och 
nedskärningar inom skola, vård och 
omsorg. 

Ett framtidsscenario är fler avgångar i 
offentlig sektor än inflödet. Det scenariot 
förväntas även inom privat sektor. Inom 
Mora, Orsa och Älvdalen gäller det yrken 
som sjuksköterskor, grund- och 
förskollärare, pedagoger med 
specialistkunskap, yrkeslärare, 
undersköterskor men även skötare och 
personliga assistenter. 

PROTOKOLL 7(11)
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
STRATEGI 
Sammanträdesdatum: 2021-10-26 
Dokument nr: OK KS 2021/00014-44 

OK KS 2021/00027-56 

OK KS 2021/00027-59 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 
  

 

 

 

 

  

  
 

  

 

 

 
 

 

 

 

För att möta risken om ökad 
försörjningsbörda kan kommunerna hitta 
lämplig kompetens genom 
arbetskraftsinvandring, högre 
sysselsättningsgrad inom befintlig 
befolkning samt ökad produktivitets-
tillväxt. 

Det är också en utmaning att få 
långtidsarbetslösa i sysselsättning. Aktuell 
statistik för Orsa visar att 119 personer har 
varit arbetslösa i sex månader eller mer, 
varav 80 personer i ett år och 34 personer 
har varit utan jobb i mer än två år. 

Nyckelord för framtiden är samverkan 
mellan till exempel kommuner och 
regioner, kontroll för att undersöka 
behovet av nya kompetenser, utbildning 
framförallt för vuxna men även att ta vara 
på resurser som till exempel unga 
entreprenörer. 

3. Information om detaljplan för 
särskilt boende, SÄBO (Emelie Drott, 
Daniel Falk) 

Lägesrapport om byggnationen av särskilt 
boende. Detaljplanen var utsänd för 
samråd under hösten 2020. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har gått 
igenom inkomna synpunkter och 
samrådsredogörelsen färdigställs denna 
vecka. 

Frågor som har utretts är särskilt 
räddningsvägens läge för räddning och 
evakuering, provtagning av glykol från en 
tidigare anläggning på området, 
beräkningar vid skyfall, förtydligande av 
ansvar och kostnader på allmän plats, 
pålningsbestämmelser samt byggnadsarea 
och höjder på boendet. 

Vissa justeringar har gjorts av detaljplanen 
och i plankartan kan särskilt nämnas att 
naturmarken har justerats för att hela 
dagvattenanläggningen ska ligga på 
kommunal mark. 

PROTOKOLL 8(11)
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
STRATEGI 
Sammanträdesdatum: 2021-10-26 
Dokument nr: OK KS 2021/00014-44 

OK KS 2019/01201-95 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 
 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 

9(11) 

STRATEGI 
Sammanträdesdatum: 2021-10-26 
Dokument nr: OK KS 2021/00014-44 

Byggnaden ska också ha max tre våningar 
och någon vind medges inte på grund av 
belastning. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 

10(11) 

STRATEGI 
Sammanträdesdatum: 2021-10-26 
Dokument nr: OK KS 2021/00014-44 

§ 95 

Delegationsbeslut 
1. Ställföreträdande kostchef hösten 2021 OK KS 2021/00426-1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

§ 96 

Delgivningar 
1. Protokoll kommunstyrelsens utskott för 

strategi 2021-10-05 

2. Uppföljningslistan utskottet för strategi 26 
oktober 2021 

PROTOKOLL 11(11)
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
STRATEGI 
Sammanträdesdatum: 2021-10-26 
Dokument nr: OK KS 2021/00014-44 

OK KS 2021/00014-39 

OK KS 2021/00027-62 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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