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Kommunstyrelsens utskott för samhälle 
Plats och tid: Stora Sågbladet, Dalagatan 1, 2019-06-17 kl. 13:00-16:50 

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

Övriga deltagare: Hans Nahlbom (S), ej tjänstgörande ersättare 
Birgitta Bogren, verksamhetschef samhälle 
Barbro Fischerström, kultur- och fritidschef 
Elin Djus, mark och exploateringsingenjör § 37 
Emil Holback, projektledare § 37 
Anneli Eriksson, trafikingenjör § 37-39 
Christina Nordmark, ungdomssamordnare § 42.2 
Anna Erkers, sekreterare 

Utses att justera: Joakim Larsson 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 

 37 - 44 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 ______________________________________ 

Joakim Larsson, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för 
samhälle 

Sammanträdesdatum: 2019-06-17 

Överklagningstid:  

Anslaget sätts upp:  Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 37 OK KS 2019/00370-1 

 

Bredbandsstrategi 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige antar förslag till Bredbandsstrategi för Orsa kommun 2019-2025. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommuns bredbandsstrategin ska uppdateras vartannat år och har i enlighet med 
detta reviderats under våren 2019. 

Beslutsunderlag 
Under våren 2019 har ett arbete pågått med att revidera Orsa kommuns 
bredbandsstrategi för att göra den mer aktuell i den bredbandsmarknad som råder 
idag. Den största skillnaden sedan strategin först antogs 2014 är att Sverige och 
Dalarna har höjt sina bredbandsmål till att 95 % (tidigare 90 %) av alla hushåll och 
företag ska ha tillgång till fiber år 2020. Ett nytt nationellt och regionalt mål är att 98 % 
av alla hushåll och företag ska ha tillgång till fiber år 2025. "Tillgång till” innebär i 
Orsas bredbandsstrategi att ett hushåll har en anslutningspunkt i direkt anslutning 
eller i närheten av fastigheten och enkelt kan anslutas till fibernätet.  
 
I och med de nya nationella och regionala målen har det gjorts en analys huruvida det 
är rimligt för Orsa kommun att också anta dessa nya mål. Denna indikerade att det för 
att nå 95 % fibertillgång till 2020 skulle kräva ungefär en dubblering av produktionen 
under åren 2019-2020. Detta skulle medföra ett stort ökat behov av resurser, 
framförallt inom den egna organisationen och från upphandlade entreprenörer. Med 
nuvarande kapacitet beräknas 95 % av alla hushåll och företag i Orsa kommun ha 
tillgång till fiber år 2022.  
 
Analysen visade även att det är fullt realistiskt att nå 98 % fibertillgång till 2025 om det 
under tiden genomförs ett försäljningsarbete för att öka anslutningsgraden till 
stadsnätet. Förslaget är därför att Orsa Kommun står kvar vid det tidigare målet att 
90 % av alla fasta hushåll i kommunen ska ha tillgång till fiber år 2020 och att Orsa 
kommun antar Sveriges och Dalarnas nya mål att 98 % av alla fasta hushåll och företag 
ska ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s (fiber) år 2025.  

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige antar förslag till Bredbandsstrategi för Orsa kommun 2019-2025. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 38 OK KS 2018/01219-2 

 

Svar på motion angående E45 Vattnäs - Trunna 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige avslår motionen gällande ny sträckning Vattnäs – Trunna. 

Protokollsanteckning 
Joakim Larsson (M) medges att lämna en protokollsanteckning med motivering för sitt 
avslag genom att hänvisa till KS 2019-02-11 § 32 och eget yrkande och förslag angående 
E45. 

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna i Orsa har kommit in med en motion gällande ombyggnationen på 
E45 mellan Vattnäs och Trunna. I motionen vill man att kommunstyrelsen ska inleda 
ett samtal med Trafikverket om ny dragning av vägsträckan. Kristdemokraterna vill att 
man ska prioritera den befintliga sträckningen med lämpliga åtgärder på sträckan 
Kråkgårdarna och Trunna.  
Kommunen har under alla år sedan diskussionen om ombyggnation av E45 påbörjades 
haft en tät dialog angående vägsträckningen med Trafikverket. Vid framtagande av 
vägkorridor väger man in flera olika parametrar så som boende, miljö, trafiksäkerhet 
m.m. Efter en lång utredning kom man 2007 fram till att den vägkorridor som nu ligger 
till grund för ombyggnationen var den som var minst dålig. Den vägsträckning som 
Kristdemokraterna föreslår i sin motion har varit en av de förslag som diskuterats men 
Trafikverket har fastslagit efter en noga utredning att det alternativet inte uppfyller de 
krav som ställs på vägars säkerhet. Hur man än gör kommer det att påverka de boende 
på ett eller annat sätt. Men man måste väga in säkerhet för trafikanter (både skyddade 
och oskyddade) också i bedömning av en vägsträcka. 2007 fastslogs vägplanen och 
vann då laga kraft. Att idag begära att man ska riva upp vägplanen skulle innebära att 
de pengar som är undansatta till ombyggnationen i nationell plan flyttas till något 
annat projekt. Detta kommer innebära att vi troligtvis inte får någon ombyggnation av 
vägen över huvud taget. Det är svårt att få medel till ombyggnationer av vägar i landet 
då det är många som slåss om dessa pengar till sina projekt.  
Kristdemokraternas fråga kom även upp vid det remissvar som avhandlades i februari i 
år. Kommunstyrelsen beslutade då att bifalla det remissvar som verksamhetsområde 
samhälle tagit fram. Man var då tydlig med att den vägkorridor som beslutades och 
vann laga kraft 2007 gällde.  
Vägsträckningen Kråkgårdarna – Trunna är trafikfarlig som den är idag med ett antal 
dödsfall samt allvarligt skadade efter vägen. Att i detta läge förespråka en ny dragning 
med risk för att vi i framtiden kommer att få leva med denna farliga väg anser 
verksamhetsområde Samhälle inte vara acceptabelt. 
 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen OK KS 2019/00001-7. Tjänsteutlåtande OK KS 
2017/00056. 
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Förslag till beslut 
Verksamhetsområde Samhälle föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen gällande 
ny sträckning Vattnäs – Trunna. 
 

Yrkande:  
Joakim Larsson (M) yrkar att bifalla tjänstemannaförslaget att avslå motionen.  
 
Lars Olof Simu (KD) yrkar bifall till motionen. 
 

Beslutsgång: 
Ordförande ställer proposition på Joakim Larssons och Lars Olof Simus yrkande och 
finner att utskottet bifaller det förstnämnda.   

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 39 OK KS 2019/00372-1 

 

Uppdatering av delegationsordning för Samhälle 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
att besluta enligt Delegationsordning revidering 2019-06-07. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av delegationsordning för Utskott för Samhälle. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till delegationsordning för Utskott för Samhälle, bilaga 1.   
 

Förslag till beslut 
Att utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt 
Delegationsordning revidering 2019-06-07.  
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 40 OK KS 2019/00422-1 

 

Vinterfest 2020 
Beslut 
Utskottet för samhälle beslutar att befintligt avtal förlängs ett år så att 
Vinterfest kan genomföras för sista gången i nuvarande form 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Kammarmusikfestivalen Vinterfest är ett arrangemang i samverkan mellan 
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner samt Musik i Dalarna. I februari 2019 
genomfördes festivalen för 14:e gången. 
Kulturcheferna i de tre kommunerna föreslår att 2020 blir sista året som 
festivalen genomförs i nuvarande utformning. Kulturcheferna avser också 
återkomma med förslag till vidareutveckling och/eller fortsatta samarbeten. 
 
Yttrande 
Inledningsvis fanns både nationella och internationella intressenter och 
festivalen fick också stort medialt genomslag. Festivalen bidrog under de 
första åren med ett antal besökare. De senaste åren har biljettförsäljningen 
minskat, medan kostnaderna har ökat. Underskottet har täckts av Musik i 
Dalarna. 
 
Kulturcheferna har fört samtal med Musik i Dalarna om nuläget för 
festivalen och hur den har utvecklats under de 14 åren. Den gemensamma 
ståndpunkten är att Vinterfest-begreppet har ett gott renommé som inte bör 
äventyras. Ett kontrollerat avslut eftersträvas, och om så önskas en övergång 
till någonting nytt. Både kulturcheferna och Musik i Dalarna ser positivt på 
fortsatt samarbete i någon form. Här lyfts särskilt en tydligare inriktning på 
barn och unga i Ovansiljan. 
 
Parternas engagemang i Vinterfest regleras i avtal. Nuvarande avtal löper till 
och med 2019 års festival. 

Beslutsunderlag 
- Aktuellt avtal till och med 2019, samt Avsiktsförklaring, OK/KS 

2016/00198 

Förslag till beslut 
Befintligt avtal förlängs ett år så att Vinterfest kan genomföras för sista 
gången i nuvarande form 2020.  

Sändlista 
- 
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§ 41 OK KS 2019/00475-1 

 

Projekt Grafikverkstad i Orsa 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kultur- och fritidschefen får mandat att förhandla fram och ingå hyresavtal på den 
lokal där grafikverkstaden finns idag. Mandatet gäller en hyrestid på 1 år eller max 15 
månader. Uppgörelsen förutsätter ett skriftligt besked att Region Dalarna medverkar i 
projektet med halva kostnaden. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun och Region Dalarna har under 15 år lämnat ett bidrag om 120.000 per år 
till föreningen Orsa grafik, ett bidrag som nu har upphört. Föreningen har inte 
förutsättningar att själva driva verksamheten i grafikverkstaden vidare, utan har sagt 
upp hyresavtalet och förbereder avveckling. Hyresavtalet upphör 30 september. 
För att bevara den gamla, hantverksmässiga grafikkonsten har diskussioner förts med 
Region Dalarna. Kultur- och fritidschefen önskar mandat att med kort varsel kunna 
teckna hyresavtal om möjligheten uppstår. 

Beslutsunderlag 
 
Yttrande 
Grafikverkstaden består av ett antal gamla tryckpressar av olika slag, vissa är 
donationer från Atle Lenner till Orsa kommun, vissa är deponerade av Landstingets fd 
konstkonsulent Jordi Arkö och ytterligare vissa är skänkta till verkstaden. 
Grafikverkstadens huvudsakliga värde ligger i bevarandet av den gamla, 
hantverksmässiga tryckkonsten, vilket också är anledningen till att Kultur och fritid 
och Region Dalarna ändå har försökt hitta en lösning. 
 
Under året har en ny hyresvärd köpt fastigheten där lokalen är placerad. Muntliga 
kontakter tyder på en möjlig öppning till en väsentligt lägre hyresnivå. Därefter har en 
projektidé formats, som innebär att 

1) Orsa kommun tecknar hyresavtal om 50.000, i 1 år max 15 månader. 
2) Region Dalarna och Orsa kommun finansierar hälften, samt bidrar med 

arbetstid från regionens konsulenter 
3) Båda parterna verkar för att öka mängden verksamhet från hela länet som 

förläggs i verkstaden. 
4) Orsa kommun hanterar bokningar och hyr ut verkstaden till konstnärer, 

föreningar, skapande skola-projekt, konstutbildningar, folkhögskolor mm. 
Rutin finns redan idag inom t ex sporthallar och ishall. Intäkterna från 
uthyrning redovisas på projektkontot, och innebär att ju högre intäkt, desto 
lägre finansiering enligt punkt 2 för nästkommande år. 

5) Ett avtal om ömsesidigt åtagande måste också tecknas med Orsa grafik, då 
föreningen äger en del maskiner samt all annan utrustning som finns i 
verkstaden idag. 

6) Region Dalarna och Orsa kommun driver projektet gemensamt. Om projektet 
efter 1 år inte visar sig tillräckligt lyckosamt är uppfattningen att projektet 
avslutas, och de delar av verkstaden som Orsa kommun äger placeras i magasin 
som del av kommunens konstarkiv. 
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Denna projektskiss har Region Dalarna muntligt sagt ja till. 
 
Nästa steg är konkreta förhandlingar med fastighetsägaren. Fastighetsägaren har 
muntligt öppnat för 60.000 kronor redan vid ett första samtal, vilket verksamheten vill 
försöka sänka ytterligare. Den diskuterade hyresnivån innebär mer än en halvering, 
och kultur- och fritidschefen önskar mandat att omgående ingå avtal om förhandlingen 
går enligt plan. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidschefen får mandat att förhandla fram och ingå hyresavtal på den 
lokal där grafikverkstaden finns idag. Mandatet gäller en hyrestid på 1 år eller max 15 
månader. Uppgörelsen förutsätter ett skriftligt besked att Region Dalarna medverkar i 
projektet med halva kostnaden. 
Kultur- och fritidschefen återrapporterar till utskottet i augusti. 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 42  

 

Informationsärenden 
1. Föreningsbidrag 

Barbro Fischerström återkopplar för 
ansökningar som återremitterats från 
utskottet för samhälles sammanträde den 
2019-05-21. 

OK KS 2019/00041-30 

2. Lupp 
Christina Nordmark informerar om den 
lokala barn- och ungdomspolitiska 
strategin. För att utläsa ungdomars 
livssituation har Luppenkäter skickats ut 
(lokal uppföljning av ungdomspolitiken). 
Över 90% av ungdomarna som svarade på 
enkäten ser positivt på framtiden.  

OK KS 2019/00041-31 
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§ 43  

 

Delegationsbeslut 
1. Bygglov på  ändrad användning 

från kontor till övernattningsdel 
OK KS  

2. Bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
 

OK KS  
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§ 44  

 

Delgivningar 
1. Skrivelse angående upphört samarbete OK KS 2019/00379-1 
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