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Kommunstyrelsens utskott för samhälle 
Plats och tid: Kommunsalen kommunhuset, alternativt via Teams, 2021-05-

25 kl. 13:00-15:30, Ajounering 14:10-14:20 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande 
Magnus Bjurman (S), vice ordförande, deltar på distans § 
49-55 
Leif Dahlfors (C), deltar på distans § 48-54.3 
Lars-Olov Simu (KD), deltar på distans 
Joakim Larsson (M), deltar på distans 
Joep Meens (MP), deltar på distans, ersätter Magnus 
Bjurman (S) § 48 och Leif Dahlfors (C) § 54.4-55 
 

Övriga deltagare: Joep Meens (MP), deltar på distans, ej tjänstgörande 
ersättare § 49-54:3 
Birgitta Bogren, verksamhetschef samhälle 
Barbro Fischerström, deltar på distans 
Klaus Csucs, näringslivskoordinator, deltar på distans § 48-
49, § 54.1 
Viveka Ländin Tysk, fritidssamordnare, deltar på distans § 
54.2 
Anneli Eriksson, trafikingenjör, deltar på distans § 54.3 
Anna Erkers, sekreterare 

Utses att justera: Joakim Larsson 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 

 48 - 55 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 ______________________________________ 

Joakim Larsson, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för 
samhälle 

Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Överklagningstid: 2021-05-28 – 2021-06-18 

Anslaget sätts upp: 2021-05-28 Anslaget tas ner: 
2021-06-20 

 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 
 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 48 OK KS 2021/00169-2 

 

Yttrande över ansökningar bygdemedel 
Beslut 
Utskottet för samhälle beslutar att föreslå till Länsstyrelsen att prioritera ansökan från 
IOGT-NTO. 

Jäv 
Magnus Bjurman (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har bett om yttrande om ansökningar ur fonder för bygdeavgifter. 

Beslutsunderlag 
Begäran om yttrande över ansökningar om bidrag ur fonder för bygdeavgifter 
Inkomna ansökningar till LST 
Ifylld mall för yttrande 

Förslag till beslut 
1. Orsa kommun anser att alla ansökningar är bra och angelägna projekt.  
2. Kommunen prioriterar ansökningarna från Orsa Skattunge 

hembygdsförening, IOGT NTO 922, Sörmedsjöns byförening och Löva 
båtklubb om totalt 552 000 kronor. För att komma ned till ett lägre 
bidragsutrymme sänks bidraget proportionellt utifrån ansökt belopp.  

 
Yrkande 
Joakim Larsson (M) yrkar att föreslå till Länsstyrelsen att prioritera ansökan från 
IOGT-NTO. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och Joakim Larssons förslag 
och finner att utskottet beslutar enligt det sistnämnda.  
 

Sändlista 
Länsstyrelsen Dalarna 
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§ 49 OK KS 2021/00178-2 

 

Evenemangsstöd till sommarutställning på Slipstentorget 
Beslut 
Utskottet för samhälle beviljar stödet på 120 000 kr till sommarutställningen på 
Slipstentorget. 

Sammanfattning av ärendet 
Under sommaren 2021 kommer Kulturhuset att arrangera en utställning med Anders 
Hansers bilder på Slipstentorget.  

Beslutsunderlag 
Ansökan om evenemangsstöd för sommarutställning på Slipstentorget 
Bild på skärmarna som ska användas 

Förslag till beslut 
Näringslivskontoret föreslår utskottet för samhälle att bevilja stödet på 120 000 kr till 
sommarutställningen på Slipstentorget. 

Sändlista 
Sökande 
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§ 50 OK KS 2020/00717-28 

 

Föreningsbidrag 2021 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
 
Bevilja följande föreningar bidrag för 2021:  
Andra chansen  36 000kr 
SMU/Equmenia 10 000 kr 
Siljans båtförbund 3 500 kr 
Folkmusikens hus 10 000 kr 
Konst runt Siljan 6 000 kr 
ECCE  10 000 kr 
Dalarnas folkrörelsearkiv 5 000 kr 
Orsa IF  30 000 kr 
Orsa IK  100 000 kr 
Orsa ridklubb  120 000 kr 
Junis Orsa  15 000 kr 
Orsa konståkningsklubb 3 000 kr 
SRF Ovansiljan 2 500 kr 
Ovansiljans sportklubb 10 500 kr 
Kulturföreningen Lyran 15 000 kr 
Orsa konstförening 10 000 kr 
Orsa-Skattunge hemb.för 25 000 kr extra utöver avtal 
SPF Seniorerna Orsa 30 000 kr  
SKPF Norra Dalarna 5 000 kr  
PRO Orsa  45 000 kr 
Orsayran  30 000 kr 
Korpen Orsa  18 000 kr 
Orsa för mångfald 2 000 kr 
Orsa besöksgrupp 40 000 kr 
BRIS  6 900 kr 
 
Avslå ansökan från Filippinska föreningen. 
 
Avslå ansökan från Orsa båtklubb då den avser åtgärd i kommunal anläggning som får 
lösas med annan kommunal medfinansiering. 
 
Kvarvarande budgeterade föreningsbidrag används för att möjliggöra en extra 
utbetalningsomgång efter sommaren med anledning av Corona. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhälle/Kultur och fritid hanterar sedan 2017 samtliga bidrag till föreningar i Orsa 
kommun. Det samlade budgetutrymmet uppgår till 1.688.000 kronor. I posten ingår 
vissa bidrag där kultur- och fritidschefen fattar beslut enligt delegationsordning, till 
exempel lokalt aktivitetsstöd och stöd till studieförbund. Vidare är vissa medel 
intecknade genom uppdragsavtal mellan Orsa kommun och föreningslivet. Totalt att 
disponera för nya beslut är 788.076 kronor. 
 
Verksamheten lämnar ett samlat förslag inom befintligt budgetutrymme. 
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Yttrande 
2021 uppgår de totala ansökningarna till 1.271.777 kronor, dvs 488.701 kronor mer än 
budgeterat. Verksamheten har gjort en samlad bedömning av inkomna ansökningar, 
vad ansökan omfattar, vilken verksamhet som har genomförts och som planeras, samt 
sökande föreningars ekonomiska förutsättningar, enligt Policy för 
stöd till föreningar, antagen 2020. Verksamheten har även i år särskilt efterfrågat hur 
föreningarna påverkats av Corona-pandemin. Vissa föreningar påvisar intäktsbortfall, 
andra minskade kostnader. Många föreningar berättar om stor påverkan på 
verksamheten till följd av pandemin, men ingen förening är i ekonomisk kris. 

Beslutsunderlag 
- Policy för stöd till föreningar, OK KS 2020/00818 
- Sammanställning över årets ansökningar 

Förslag till beslut 
Föreningsbidrag 2021 fördelas enligt bifogad lista.  

Yrkande 
Magnus Bjurman (S) yrkar att kvarvarande budgeterade föreningsbidrag används för 
att möjliggöra en extra utbetalningsomgång efter sommaren med anledning av Corona. 
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och tilläggsförslaget och 
finner att utskottet beslutar enligt båda. 
 

Sändlista 
- 
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§ 51 OK KS 2021/00176-1 

 

Förslag att säga upp gamla uppdragsavtal med föreningar 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att följande avtal sägs upp: 

1. IOGT-NTO för drift av biografen Röda Kvarn m.m. 
2. Orsa Slipstensförening för drift och visning av gruvområdet vid Mässbacken. 
3. Orsa Byaråd för samverkan mellan kommun och byföreningar 
4. Orsa-Skattunge Hembygdsförening för hembygdsrelaterad verksamhet. 
5. Orsa-Mora Skating för skötsel och drift av skridskobanor på Orsasjöns is. 

 

Sammanfattning av ärendet 
2009 tecknades avtal mellan Orsa kommun och några föreningar som i och med 
avtalen fick ett visst uppdrag och för det en fastställd ersättning. Många år har förflutit, 
och flera av uppdragen är inte riktigt relevanta idag. Dessa avtal skulle därför behöva 
ses över. Kultur och fritid föreslår att uppdragsavtalen sägs upp. Den under hösten 
2020 antagna policyn för stöd till föreningar möjliggör att nya uppdragsavtal tecknas i 
den mån så önskas och behövs. 

Beslutsunderlag 
Fem uppdragsavtal 210511 

Förslag till beslut 
Att följande avtal sägs upp: 

1. IOGT-NTO för drift av biografen Röda Kvarn mm 
2. Orsa Slipstensförening för drift och visning av gruvområdet vid Mässbacken. 

(Avtalet går inte att hitta.) 
3. Orsa Byaråd för samverkan mellan kommun och byföreningar 
4. Orsa-Skattunge Hembygdsförening för hembygdsrelaterad verksamhet. 
5. Orsa-Mora Skating för skötsel och drift av skridskobanor på Orsasjöns is 

 

Sändlista 
- 
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§ 52 OK KS 2021/00175-1 

 

Gemensamma avgifter inom Dalabiblioteken 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att Orsa kommun antar förslaget till gemensamma 
avgifter för Dalabiblioteken. Beslutet gäller från och med starten för Dalabiblioteken. 
Nuvarande avgifter gäller fram till dess. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med att samla alla Dalarnas folkbibliotek under det gemensamma paraplyet 
Dalabiblioteken fortskrider och beräknas kunna sjösättas under 2022. Dalabiblioteken 
innebär att den som har ett lånekort i något av Dalarnas bibliotek kan låna och lämna 
tillbaka böcker och annan media på vilket bibliotek man vill i hela Dalarna. Låntagarna 
får därmed tillgång till 15 kommuners samlade mediabestånd, istället för bara den egna 
kommunens. 
Dalabiblioteken förutsätter gemensamma regler och rutiner och gemensamma 
ställningstaganden i en rad frågor. Däribland frågan om avgifter kopplade till 
biblioteksverksamheten. Kultur och fritid, och alla övriga kommuners bibliotek, 
föreslår att kommunfullmäktige antar följande förslag till gemensamma avgifter. 
 

Avgift Orsa nuläge Förslag Dalabiblioteken 
Utlåningsavgift böcker/film 0/10 kr 0/0 
Fjärrlån av bok från bibliotek 
utanför samarbetet 

10 0 

Förseningsavgift 1:-/titel och dag, ej 
barn och unga 

0 

Ersättning av något som 
förkommit: 

  

-Lånekort 10 0 
-Böcker och ljudböcker 100, fackböcker 150 250 el likvärdig 
-Tidskrifter, pocket, småtryck 50 50 
-DVD-film 100 250 
-TV-spel Finns inte 600 
-Musik-CD 50 100 
-Föremål Ej aktuellt Enl anskaffningsvärde 

 

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att Orsa kommun antar förslaget till gemensamma 
avgifter för Dalabiblioteken. Beslutet gäller från och med starten för Dalabiblioteken. 
Nuvarande avgifter gäller fram till dess. 

Sändlista 
- 
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§ 53 OK KS 2020/00707-2 

 

Svar på medborgarförslag om minnessten för FN-veteraner 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige beslutar att sätta upp ett minnesmärke. Samhällsutskottet 
beslutar om slutgiltig utformning, placering och kostnad. Därmed anses 
medborgarförslaget bifallet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslagsställaren vill att Orsa kommun uppför en minnessten för människor från Orsa 
som gjort FN-tjänst. Stenen föreslås placeras i centrum, och utformas med orsaanda.  
Kultur och fritid ser att förslaget skulle gå att genomföra, och föreslår att 
medborgarförslaget besvaras positivt. 

Yttrande  
28 personer från Orsa har hittills tjänstgjort inom FN:s fredsbevarande styrkor från 
1953 och framåt. Ytterligare fem personer har genomfört NATO- eller EU-insatser 
(Försvarsmaktens veterancentrum). En person från Orsa har avlidit under sin 
tjänstgöring. Totalt har 1567 personer från Dalarna gjort FN-tjänst.  
Under 2021 och 2022 pågår ett arbete med ett grönare centrum i Orsa samt en översyn 
av all offentlig konst så att boende och besökare upplever ett trevligt centrum. I detta 
bedömer vi att ett minnesmärke enligt medborgarförslaget skulle gå bra att tillföra i 
samhällsbilden.  
Kultur och fritid har skissat på tänkbar utformning av minnesmärket, och även tittat på 
lämpliga platser. Vi bedömer att minnesmärket kommer att kunna produceras av 
lokala hantverksföretag.  
Det finns i dagsläget ingen uppskattning av kostnaden. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om minnessten för FN-soldater 

Förslag till beslut  
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige beslutar att sätta upp ett minnesmärke. Samhällsutskottet 
beslutar om slutgiltig utformning, placering och kostnad.  
Därmed anses medborgarförslaget bifallet. 

Sändlista 
Förslagsställaren 
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§ 54  

 

Informationsärenden 
1. Rapportering Buchtmedel 2021 

Klaus Csucs informerar om planerade 
insatser och aktiviteter för Buchtpengar 
2021. Exempelvis digitala 
företagarfrukostar och skyltning av leder. 

OK KS 2021/00015-34 

2. Friluftslivets år 2021, lägesrapport 
Viveka Ländin Tysk informerar om 
Friluftslivets år vilket är ett projekt ”Luften 
är fri” som bedrivs av Svenskt Friluftsliv 
och Naturvårdsverket. Projektets syfte är 
att inspirera fler människor att prova och 
fortsätta med friluftslivet samt öka 
medvetenheten om friluftslivets värde och 
öka samarbetet mellan friluftslivets 
aktörer. Målgrupp är ovana friluftsutövare. 

På Orsa kommuns hemsida uppdateras det 
kontinuerligt med nyheter och aktiviteter 
kopplat till projektet. 

OK KS 2021/00015-39 

3. Ny snöröjningsupphandling 
Anneli Eriksson informerar att kommunen 
tillsammans med Orsa Lokaler upphandlar 
snöröjning. Anbudstiden är öppen och 
upphandlingen förväntas vara klar innan 
sommaren. Avtalet kommer pågå i 4 år 
med möjlighet till 1 års förlängning. 

OK KS 2021/00015-37 

4. Läget med sommarutställningen 
Barbro Fischerström återkopplar 
angående sommarutställningen som 
planeras pågå mellan den 12 juni till 8 
augusti 2021. Utställningen kommer att 
hållas utomhus och bilderna är klara för 
tryck. 

OK KS 2021/00015-38 

5. Utfallet av arbetsplatsolycka 
Barbro Fischerström återkopplar om den 
arbetsplatsolyckan som förekom under 
2020 där en medarbetare skadades. Efter 
utredning har brister påvisats i rutiner, 

OK KS 2021/00015-36 
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riskbedömning och i kompetens. Utfallet 
blir företagsbot. 

Flera åtgärder har vidtagits för att komma 
till rätta med påvisade brister. 

6. Extra statsbidrag för lovsaktiviteter 
Barbro Fischerström informerar om extra 
pengar kommunen tilldelats från 
regeringen för Coronasäkra lovaktiviteter 
mellan 1 maj till 31 december 2021 för 
barn och unga 6-15 år. Aktiviteterna 
kommer vara kostnadsfria och bedrivas 
från egen regi, föreningar och SFI. 

OK KS 2021/00015-40 

7. Nationaldagsfirande 2021 
Nationaldagsfirandet 2021 kommer sändas 
digitalt och visas på Orsa kommuns 
hemsida. Under firandet kommer 
kommunen bland annat uppmärksamma 
årets kulturstipendium- och 
miljöpristagare.  

OK KS 2021/00015-41 

8. Lista över projekt inom Fritid som 
har åtgärdsbehov 
Barbro Fischerström informerar om 
projekt med åtgärdsbehov, bland annat är 
flera byggnader i behov av nytt tak. 
 
 

OK KS 2021/00015-42 
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§ 55  

 

Delegationsbeslut 
1. Grannhörande - tidsbegränsat bygglov 

Popup-butik 
OK KS 2021/00167-2 

2. Grannhörande - bygglov padelbanor 
utomhus 

OK KS 2021/00170-2 

3. Grannhörande - Bygglov nybyggnad av 
enbostadshus 

OK KS 2021/00171-2 

4. Fördelning av stöd till studieförbund OK KS 2021/00146-7 
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