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Kommunstyrelsens utskott för samhälle 
Plats och tid: Kommunsalen, 2022-12-13 kl. 13:00-16:00 

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

Övriga deltagare: Joep Meens (MP), ej tjänstgörande ersättare § 61-72.4, § 73.3 
Birgitta Bogren, verksamhetschef samhälle 
Anneli Eriksson, trafikingenjör § 61-66 § 72.1, § 73.3 
Linn Löfman, näringslivsutvecklare § 72.2 
Lena-Stina Björklund, samhällsplanerare § 72.4 
Anna Erkers, sekreterare 
 

Utses att justera: Leif Dahlfors  

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 

 

 61 - 73 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Leif Dahlfors, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för 
samhälle 

Sammanträdesdatum: 2022-12-13 

Överklagningstid: 2022-12-19 - 2023-01-09 

Anslaget sätts upp: 2022-12-19 Anslaget tas ner: 2023-01-11 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 
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§ 61 OK KS 2021/00412-3 

 

Medborgarförslag röjning kring tunneln under E45 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande: 
Kommunen och Trafikverket kommer att snarast reda ut ansvarsfrågan så att det 
aktuella området får en bättre skötsel.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen gällande röjning från Karl Hedin 
fram till tunneln under E45 (Moravägen).  
 
Trafikverket förvaltar Moravägen och tillhörande gång- och cykelväg. För att de ska 
kunna sköta om vägen på ett bra sätt har de ett vägområde som täcker flera meter 
bortom själva vägen som dom också ansvarar för.  
 
Kommunen äger marken efter Moravägen men själva vägområdet förvaltas av 
Trafikverket. Utanför vägområdet förvaltar kommunen marken. I detta fall råder det 
oklarheter om hur mycket som Trafikverket ska sköta. En kontakt med Trafikverket 
kommer att tas för att reda ut ansvarsfrågan. Om kommunen har ansvaret för skötsel 
inom området kommer en rutin för detta tas fram. 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande: 
Kommunen och Trafikverket kommer att snarast reda ut  
ansvarsfrågan så att det aktuella området får en bättre skötsel.  
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 62 OK KS 2022/00131-3 

 

Medborgarförslag belysning av bågbron 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande: 
I samband med renovering av bron kommer ny ändamålsenlig belysning att installeras.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att bågbron över Ore älv ska belysas har kommit in till 
kommunen.  
 
Orsa kommun har för avsikt att renovera bågbron över Ore älv. Renoveringen planeras 
att genomföras under 2023 och 2024. I samband med renoveringen kommer även 
belysning på bron att installeras. Belysningen kommer att finnas i de räcken som 
kommer finnas på bron och lysa ner mot vägbanan.  

Beslutsunderlag 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande: 
I samband med renovering av bron kommer ny ändamålsenlig belysning att installeras.  

Förslag till beslut 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 63 OK KS 2022/00417-3 

 

Bänkar i Bergetbacken utefter Slättbergsvägen 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har fått in ett medborgarförslag om bänkar utefter gång- och cykelvägen 
(GC-vägen) i Bergetbacken.  
 
Verksamhetsområde Samhälle tycker att det är ett bra förslag och kommer att placera 
ut två stycken bänkar utefter Bergetbacken till våren 2023. Då gång- och cykelvägen 
tillhör Trafikverket kommer bänkarna att placeras en bit in från själva GC-vägen, på de 
GC-stickvägar som finns in till Bergetområdet enligt bifogad karta. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Karta över området 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 64 OK KS 2022/00531-1 

 

Renovering bågbron i Orsa 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen besluta att upphandlingen skickas ut 
för renoveringen av bågbron över Ore älv. 

Sammanfattning av ärendet 
Bågbron i Orsa är i behov av renovering. Kommunen har avsatt medel för 
renoveringen. Då det är ett par år sedan kostnadskalkylen gjordes och 
kostnadsutvecklingen rusat i höjden har en ny kostnadskalkyl tagits fram. Enligt 
budget så har kommunen avsatt 15 miljoner till renoveringen och den nya 
kostnadskalkylen ligger på lite under 15 miljoner.  
 
En ansökan har skickats in till Länsstyrelsen för ansökan om kulturmiljö bidrag. Vi vet 
i dagsläget inte om vi får något bidrag från dom, men hoppas på det bästa. 
Upphandlingsdokumentationen är i det närmaste klart och verksamhetsområde 
Samhälle vill veta om utskottet för samhälle anser att vi ska gå ut med upphandlingen 
nu. 

Beslutsunderlag 
Ny kostnadskalkyl 
Utredningen gjord av WSP 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen besluta att upphandlingen skickas ut 
för renoveringen av bågbron över Ore älv. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 65 OK KS 2022/00540-1 

 

Framställan om åtgärder efter länsväg 296 
Beslut 
Utskottet för samhälle beslutar att skicka framställan till Trafikverket.  

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har i flera år diskuterat problemet efter länsväg 296 med Trafikverket 
och Region Dalarna utan att det lett till något. Därför kommer kommunen nu som en 
ytterligare åtgärd att lämna in en framställan om vikten av att det utförs en 
åtgärdsvalstudie (ÅVS) för länsväg 296. En ÅVS tar flera år att ta fram och så länge kan 
man inte vänta på att trafiksituationen blir bättre genom Skattungbyn. Därför kommer 
kommunen även att be Trafikverket att sänka hastighet förbi gamla affären samt förbi 
skolan i Skattungbyn som ett första steg i en förbättring av trafikmiljö.  

Beslutsunderlag 
Brev till Trafikverket - Framställan om åtgärder på länsväg 296 
Bilder från väg 296 
Karta förslag på sänkt hastighet 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle beslutar att skicka framställan till Trafikverket.  

Sändlista 
Trafikverket 
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§ 66 OK KS 2022/00419-4 

 

Medborgarförslag om åtgärder på länsväg 296 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande: 
Kommunen har vid upprepade tillfällen påtalat för väghållaren Trafikverket och Region 
Dalarna att aktuell vägsträcka måste åtgärdas och göras.  
 
En förnyad framställan med begäran om skriftligt svar kommer att sändas in under 
hösten. Därutöver kommer kommunen i sitt arbete med att ta fram en handlingsplan 
belysa åtgärder som kommunen kan vidta för att förbättra trafiksäkerheten. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har fått in ett medborgarförslag gällande väg 296 genom Skattungbyn. 
Medborgarförslaget belyser trafikproblemen genom byn och ber kommunen att göra 
åtgärder så att trafiksituationen blir bättre. Ett liknade förslag har även kommit in till 
kommunen från Skattungbyns byutvecklingsförening.  
 
Kommunen får inte själva åtgärda trafikproblemen, då det är Trafikverket som 
förvaltar och äger vägen. Detta innebär att det är Trafikverket som bestämmer vägens 
utformning samt hastigheter. Kommunen har årligen flera möten samt dialoger med 
Trafikverket där vi bland annat tar upp trafiksituationen efter väg 296.  
 
Orsa kommun har i flera år diskuterat problemet efter länsväg 296 med Trafikverket 
och Region Dalarna utan att det lett till något. Därför kommer kommunen nu som en 
ytterligare åtgärd att lämna in en framställan om vikten av att det utförs en 
åtgärdsvalstudie (ÅVS) för länsväg 296. En ÅVS tar flera år att ta fram och så länge kan 
man inte vänta på att trafiksituationen blir bättre genom Skattungbyn. Därför kommer 
kommunen även att be Trafikverket att sänka hastighet förbi gamla affären samt förbi 
skolan i Skattungbyn som ett första steg i en förbättring av trafikmiljö.  

Beslutsunderlag 
Brev till Trafikverket - Framställan om åtgärder på länsväg 296. 
Medborgarförslag. 
Bilder från väg 296. 
Karta förslag på sänkt hastighet. 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande: 
Kommunen har vid upprepade tillfällen påtalat för väghållaren Trafikverket och Region 
Dalarna att aktuell vägsträcka måste åtgärdas och göras.  
 
En förnyad framställan med begäran om skriftligt svar kommer att sändas in under 
hösten. Därutöver kommer kommunen i sitt arbete med att ta fram en handlingsplan 
belysa åtgärder som kommunen kan vidta för att förbättra trafiksäkerheten. 
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Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 67 OK KS 2022/00470-9 

 

Försäkringsärende, nedbrunnen lokal Tallheds flygfält 
Beslut 
Utskottet för samhälle beslutar att acceptera kontantregleringsförslaget.   

Sammanfattning av ärendet 
12 juni 2022 totalförstördes Dalmåsarnas klubblokal i en brand på Tallheds flygfält. 
Brandorsak har inte kunnat fastställas. Lokalen ägdes av Orsa kommun och var 
försäkrad via Protector.   
 
13 juni 2022 framställde kommunen ett ersättningsanspråk till Protector. Protector 
erbjuder nu en kontantuppgörelse om totalt 685 500 kr exkl. moms.  
 
Kontantregleringen baseras på en kalkyl som anger att kostnaden för återställande är 
4 635 000 kr. Från kalkylbeloppet görs ett åldersavdrag på 3 708 000 kr samt självrisk 
om 241 500 kr. Dvs. kostnaden för kommunen att återuppföra klubblokalen är enligt 
Protectors beräkning ca 4 mkr.  
 
Kontantregleringsförslaget innebär att försäkringsbolaget betalar ut summan till 
kommunen och kommunen avgör sedan själv vad man vill göra med ersättningen. 
Försäkringsbolaget har inga krav på vad ersättningen går till.  

Alternativet till att acceptera kontantregleringsförslaget är att byggnaden återuppförs 
med stöd av Protector men det kommer innebära en stor kostnad för kommunen.  

Motivering till beslut 
Protectors beräkning baseras på kalkyler. Kommunen har möjlighet att ta in offerter 
från andra företag för att få en bättre kostnadsuppskattning. Även om kommunen 
begär in ytterligare offerter är det ändå rimligt att anta att kommunens kostnad för att 
uppföra en liknande byggnad minst kommer uppgå till några miljoner. Med tanke på 
de ekonomiska utmaningar kommunen har framför sig är det inte motiverat att göra en 
investering på ett antal miljoner på Tallheds flygfält. Ersättningen från 
kontantregleringsförslaget skulle kunna investeras i att renovera befintlig lokal på 
Tallheds flygfält för att tillmötesgå önskemålet om t.ex. samlingslokal men detta 
behöver utredas mer.  

Beslutsunderlag 
Kontantregleringsförslag från Protector 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle beslutar att acceptera kontantregleringsförslaget.   

Sändlista 
- 
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§ 68 OK KS 2022/00512-1 

 

Grafikverkstad Orsa 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen besluta att teckna hyresavtal och 
delfinansiera lokal för Orsa Grafik. Kommunstyrelsen uppdrar till verksamhetsområde 
samhälle att arbeta fram och teckna övriga samarbetsavtal.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tidigare i ärende OK KS 2019/00475-4 beslutat om hyresavtal 
och samarbetsöverenskommelse gällande Grafikverkstaden i Orsa. Pandemin satte 
stopp för flertalet planerade aktiviteter. 
 
 Nu har ett omtag gjorts i ett nytt samarbete mellan Orsa kommun, Grafikföreningen, 
Region Dalarna, Grundskolan Orsa, Mora Gymnasium, Mora Folkhögskola och 
Handelsfastigheter. Syftet är att stärka, lyfta och utveckla Grafikverkstaden som en 
unik möjlighet för Orsa regionalt, nationellt och även internationellt genom olika 
samverkansmöjligheter.         
 
Grundskolan Orsa, Mora gymnasium Estetisk linje /Bild och Form samt Mora 
Folkhögskola/ Estetisk plattform har träffat Grafikföreningen för ett samarbete framåt. 
Ett utvecklingsarbete har även startat om samverkan med näringslivet och ett projekt 
för Art in Residence är på gång. Möjligheter finns även till ett nationellt och 
internationellt utbyte. Region Dalarnas Bild- och Formkonsulent har deltagit i 
diskussionerna och kommer att vara en resurs i det fortsatta arbetet. 
 
Samarbetsavtal kommer att upprättas inom respektive område.  Diskussion har förts 
med Handelsfastigheter om den planerade verksamheten och ett förslag till långsiktigt 
hyresavtal. Förhandling pågår. Den planerade verksamheten i Grafikverkstaden 
stämmer väl in i den nationella utbildningssatsningen på grafiken som meddelades 
20221122 där samverkan planeras ske med verkstäder i Sverige. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-26 OK KS 2019/00475-4 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen besluta att teckna hyresavtal och 
delfinansiera lokal för Orsa Grafik. Kommunstyrelsen uppdrar till verksamhetsområde 
samhälle att arbeta fram och teckna övriga samarbetsavtal.  

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 69 OK KS 2022/00479-2 

 

Revidering av delegationsordning för Samhälle 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att anta revidering av 
delegationsordning för utskott för samhälle enligt förslag 2022-12-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av delegationsordning för Samhälle. Ärenden gällande näringslivsfrågor och 
bostadsutveckling kommer att hanteras av strategiutskottet från och med 1/1 2023. 
Därmed flyttas p1, p2 och p 16 från utskott för samhälle till utskott för strategi.  

Beslutsunderlag 
Förslag till delegationsordning för utskott för samhälle 20221201 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att anta revidering av 
delegationsordning för utskott för samhälle enligt förslag 2022-12-01. 

Sändlista 
Utskottet för samhälle 
Utskottet för strategi  
Kommunstyrelsen 
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§ 70 OK KS 2022/00528-2 

 

Extra föreningsbidrag Orsa Ridklubb 
Beslut 
Utskottet för samhälle förslår kommunstyrelsen att bevilja medel enligt förslaget. 
150 000kr för hästinköp och ett extra driftsbidrag 100 000kr att utbetalas 2022.  
 
Att uppdra till förvaltningen att följa den ekonomiska utvecklingen. 

Sammanfattning av ärendet 

Orsa Ridklubbs styrelse har inkommit med en förfrågan om ett extra föreningsstöd för 
hästinköp och drift. Orsa Ridklubb, ORK, har under en lång tid kämpat med ekonomin. 
Nu har det ekonomiska läget försämrats drastiskt och föreningen står inför en tuff 
framtid. Anledningarna är flera. I juli fick revisorerna en orosanmälan och efter 
genomgång av ekonomiska underlag visar likviditetsbudget att ekonomin var mycket 
dålig. Detta resulterade i att en interimsstyrelse tillsattes och på ett medlemsmöte 
16/10 valdes en komplett styrelse att leda ORK till årsmötet februari 2023.   

Vid ett möte 14/11 på Ridklubben diskuterades samarbetet med kommunen och 
möjligheter framåt. Både vad ridklubben själva tar ansvar för och vad kommunen kan 
bistå med. 

Orsa Ridklubb är en stor och viktig förening för Orsa där många av våra ungdomar 
finns med. Man har idag 190 medlemmar, där övervägande del är flickor.  

Förvaltningen föreslår att engångsbidraget för hästinköp 150 000kr och ett extra 
driftsbidrag 100 000kr beviljas. Inför beslut om extra driftsbidrag 2024 och 2025 sker 
kontinuerliga avstämningar av föreslagna åtgärder för att följa upp den ekonomiska 
situationen. Ett avtal mellan Ridklubben och Orsa kommun upprättas för att tydliggöra 
roller och ekonomiskt ansvar. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Orsa Ridklubb 
Likviditetsbudget Orsa Ridklubb 
Egen Insats Orsa Ridklubb 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle förslår kommunstyrelsen att bevilja medel enligt förslaget. 
150 000kr för hästinköp och ett extra driftsbidrag 100 000kr att utbetalas 2022.  
 
Att uppdra till förvaltningen att följa den ekonomiska utvecklingen. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 71 OK KS 2022/00538-1 

 

Sammanträdesplan utskott för samhälle 2023 
Beslut 
Samhälle beslutar följande datum för utskottets sammanträden under 2023:  
 
 24 januari, 21 februari, 20 mars, 17 april, 9 maj, 8 juni, 
  22 augusti, 19 september, 16 oktober, 14 november, 12 december 
 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhet samhälle föreslår följande datum för utskottets sammanträden under 2023:  
 
 24 januari, 21 februari, 20 mars, 17 april, 9 maj, 8 juni, 
  22 augusti, 19 september, 16 oktober, 14 november, 12 december 

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
Verksamhet samhälle föreslår följande datum för utskottets sammanträden under 2023:  
 
 24 januari, 21 februari, 20 mars, 17 april, 9 maj, 8 juni, 
  22 augusti, 19 september, 16 oktober, 14 november, 12 december 
 

Sändlista 
- 
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§ 72  

 

Informationsärenden 
1. Remissvar gällande nya 

bärighetsklasser i Dalarna 
Anneli Eriksson informerar att kommunen 
fått möjlighet att ge synpunkter på 
föreskriften om höjd bärighetsklassning på 
vissa vägar i Dalarna. 

Höjningen av bärighetsklass görs framför 
allt för att minska antalet lastbilar på 
vägarna samt att utnyttja vägarnas 
maximala kapacitet. 

OK KS 2022/00442-2 

2. Infrastruktur i Orsa kommun 
Linn Löfman visar en kompletterande 
undersökning som näringslivskontoret har 
gjort med frågor om lokal infrastruktur.  

OK KS 2022/00009-68 

3. Avstämning Kulturplan/workshops 
Birgitta Bogren informerar om 
framtagandet av kulturplanen. Det 
kommer vara en workshop i utskottet för 
samhälle i början av nästa år. 

OK KS 2022/00009-78 

4. Riktlinjer för köp, försäljning och 
upplåtelse av mark 
Lena-Stina Björklund informerar att en 
riktlinje för köp, försäljning och upplåtelse 
av mark håller på att arbetas fram. 

OK KS 2022/00009-69 

5. Ansökan om föreningsbidrag 
Hembygdsföreningen 
Mikael Thalin informerar att Orsa 
Skattunge Hembygdsförening har för 
avsikt att söka bidrag hos Boverket för att 
till danslogen ersätta befintlig oljepanna 
med två luftvärmepumpar. 

Kostnaden för luftvärmepumparna är 
beräknad till 143 000 kr. Förutsättningen 
för att hembygdsföreningen ska få bidrag 
från Boverket är att kommunen 
medfinansierar investeringen med 30%, 
dvs. 43 000 kr. Resterande kostnad 
fördelas mellan Boverket och 

OK KS 2022/00009-79 
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Hembygdsföreningen. Ansökan om bidrag 
skulle vara inlämnad till Boverket senast 
den 30 november 2022. 

Kommunen har beslutat att medfinansiera 
investeringen med 43 000 kr. Bidraget får 
hanteras inom budget för föreningsbidrag 
för 2023. 
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§ 73  

 

Delegationsbeslut 
1. Anställning Samhällsplanerare och  

Samordnare Kultur och Fritid 
OK KS 2022/00363-1 

2. Avtalsservitut för vattenledning på Viborg  OK KS 2022/00466-3 

3. Nytt vägnamn Bäckaviksvägen OK KS 2022/00516-1 
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