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Kommunstyrelsens utskott för samhälle 
Plats och tid: Kommunsalen, 2022-02-22 kl. 13:00 – 15:20 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande 
Magnus Bjurman (S), vice ordförande 
Leif Dahlfors (C) 
Joep Meens (MP) ersätter Lars-Olov Simu (KD) 
Hans Nahlbom (S) ersätter Joakim Larsson (M) 
 

Övriga deltagare: Birgitta Bogren, verksamhetschef samhälle 
Klaus Csucs, näringslivsutvecklare § 10–11 
Linn Löfman, näringslivsutvecklare § 11, § 14.3 
Mats Olsson, drifttekniker § 14.2 
Barbro Fischerström, kultur och fritidschef § 11-16 
Sebastijan Fjellborg, enhetschef AME och integration 
Anna Erkers, sekreterare 

Utses att justera: Magnus Bjurman 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 
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 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Magnus Bjurman, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för 
samhälle 

Sammanträdesdatum: 2022-02-22 

Överklagningstid: 2022-03-02 – 2022-03-23 

Anslaget sätts upp: 2022-03-02 Anslaget tas ner: 
2022-03-25 

 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens utskott för samhälle 
Plats och tid: Kommunsalen, 2022-02-22 kl. 13:00 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande 
Magnus Bjurman (S), vice ordförande 
Leif Dahlfors (C) 
Joep Meens (MP) ersätter Lars-Olov Simu (KD) 
Hans Nahlbom (S) ersätter Joakim Larsson (M) 
 

Övriga deltagare: Birgitta Bogren, verksamhetschef samhälle 
Barbro Fischerström, kultur och fritidschef 
Sebastijan Fjellborg, enhetschef AME och integration 
Anna Erkers, sekreterare 

Utses att justera: Magnus Bjurman 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 
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 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 
 

 

 ______________________________________ 

Magnus Bjurman, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för 
samhälle 

Sammanträdesdatum: 2022-02-22 

Överklagningstid: 2022-02-22 - 2022-03-13 

Anslaget sätts upp: 2022-02-21 Anslaget tas ner: 2022-03-15 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 10 OK KS 2022/00036-3 

 

Tjänsteutlåtande Bygdepeng vindkraft 2022 
Beslut 
Utskottet för samhälle godkänner Orsa Mora skatings ansökan och betalar ut 80 000 
kr från bygdepeng från vindkraft. 

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.  

Näringslivskontoret i samråd med Näringslivsrådet tycker att projektansökan från Orsa 
Mora skating lever upp till riktlinjerna för fördelning av bygdepeng från vindkraft, dvs. 
ökar sysselsättning, kan öka antal besökare, kan öka inflyttning, kan stärka 
kommunens varumärke och det finns ett mycket starkt allmänintresse och gynnar inte 
enbart en enskild kommersiell aktör.  

Ansökan från Sörmedsjöns byförening uppfyller inte kriterierna för bygdepeng från 
vindkraft och avslås därför. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Ansökan om bygdepeng vindkraft, Sörmedsjöns byförening  
Bilaga 2: Ansökan om bygdepeng vindkraft, Orsa Mora skating 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle godkänner Orsa Mora skatings ansökan och betalar ut 80000 kr 
från bygdepeng från vindkraft. 

Sändlista 
Sörmedsjöns byförening  
Orsa Mora skating 
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§ 11 OK KS 2022/00052-3 

 

Aktivitetsplan 2022 Statliga medel Företagsklimat (Buchtmedel) 

Beslut 
Utskottet för samhälle beslutar om aktivitetsplanen för 2022 av statliga medel för 
utveckling av näringslivet och företagsklimatet (Buchtmedel). 

Reservation 
Magnus Bjurman (S) och Hans Nahlbom (S) reserverar sig enligt deras återremiss yrkande för att 
beslutsunderlaget tydligare behöver visa hur satsningarna knyter an till 
näringslivsutvecklingen i kommunen. De vill även ha bredare dialog med näringslivet i det 
nya näringslivsforumet om vilka satsningar som gemensamt utvecklar näringslivet i Orsa. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2018-2021 har Tillväxtverket betalat ut statligt stöd för näringslivsutveckling till 
39 kommuner i stödområde A, bland annat till Orsa. Under fyra år har vi fått totalt 7,54 miljoner 
Sek, varav dryg 5,11 miljoner har använts.  
Projektet har avslutats vid årsskiftet, men Tillväxtverket har godkänt användandet av pengarna 
även under 2022.  
 
Regeringen har beslutat om en ny projektperiod 2022-2024 med ytterligare 1,76 miljoner Sek 
per år till Orsa.  
 
Slutrapporten visar hur pengarna har använts under 2018-2021.  
Utifrån näringslivsstrategin har vi gjort en planering av insatser med flyttade och nya medel 
inför 2022. 

Beslutsunderlag 
Planering Buchtpengar 2022 
Slutrapport_Orsa 

Förslag till beslut 
Verksamhetsområde Samhälle föreslår utskottet för samhälle att besluta om aktivitetsplanen för 
2022 av statliga medel för utveckling av näringslivet och företagsklimatet (Buchtmedel). 

Yrkande 
Magnus Bjurman (S) yrkar på återremiss för att beslutsunderlaget tydligare behöver visa hur 
satsningarna knyter an till näringslivsutvecklingen i kommunen och även ha bredare dialog med 
näringslivet i det nya näringslivsforumet om vilka satsningar som gemensamt utvecklar 
näringslivet i Orsa. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande propositionsordning. Först ställs proposition på Magnus Bjurmans 
(S) yrkande om återremiss och om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Därefter ställs 
proposition på tjänsteförslaget.  
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återemitteras eller beslutas på dagens möte 
och finner att ärendet ska beslutas på dagens sammanträde. Ordförande finner att ärendet 
avgörs vid dagens sammanträde. Därefter ställs proposition på tjänsteförslaget och ordförande 
finner att utskottet bifaller det. 

Sändlista 
Näringslivsutvecklare 
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§ 12 OK KS 2022/00050-2 

 

Ändring av delegationsordning 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen följande ändringar i 
delegationsordningen för samhälle: 

1. punkt 8 ändras till enbart Utskottet för samhälle  
2. punkt 9 ändras till enbart Trafikingenjören  
3. ny punkt 26 införs; Beslut om arrangemangsstöd upp till max 5000 kronor, 

delegeras till kultur- och fritidschef 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsordningen för Utskott för samhälle punkt 8 och 9 bör tydliggöras då den 
ger en svårighet att på ett effektivt och trafiksäkert sätt utföra arbetet. 
En ny punkt 26 införs; Beslut om arrangemangsstöd max 5000 kronor, med delegation 
till kultur- och fritidschef. 
 
Enligt 10 kap. 1 – 3 §§ Trafikförordningen (SFS 1998:1276) har en kommun möjlighet 
att reglera hastigheter inom tätbebyggt område. I Orsa kommuns delegationsordning 
ska detta ske i samråd med utskottet. Att reglera en hastighet via lokal trafikföreskrift 
på en allmän eller enskild väg inom tätbebyggt område tar ofta lång tid då den ska 
remissas till Länsstyrelsen och Trafikverket innan regleringen kan ske. De remissvar 
som vi får måste beaktas och kan innebära korrigerar i vissa delar för att kunna 
genomföra trafikföreskriften. Då ska man även ha samråd med utskottet under alla 
dessa delar. Det är då lätt att man missförstår vissa delar eller missar att samråda i 
vissa delar vilket kan leda till att förändringen inte blir av.  För att detta inte ska ske bör 
delegationen antingen ligga i sin helhet hos trafikingenjören eller hos utskottet för att 
tydliggöra beslutsgången. 
 
Enligt 10 kap. §14 Trafikförordningen (SFS 1998:1276) får en kommun sätta en lägre 
hastighet än den skyltade under vissa omständigheter t.ex. skador på väg och särskilda 
vintervägsförhållanden. Enligt Orsa kommuns delegationsordning ska dessa 
regleringar ske i samråd med utskottet. När en skada eller annan orsak gör att vi måste 
sätta ner hastigheten eller ibland även stänga av vägen så måste detta ske omedelbart. 
Men enligt delegationsordningen ska ett samråd göras innan beslut kan tas, vilket kan 
innebära att en olycka kan inträffa innan beslut tagits. Här bör delegationen ligga 
endast hos Trafikingenjören.  
 
Verksamhetsområde Samhälle anser därför att delegationen punkt 8 ändras till enbart 
utskott för samhälle och delegationen punkt 9 ändras till enbart trafikingenjören och 
att samrådsförfarandet därmed tas bort för båda punkterna.   
 
Den nya punkten 26 behandlar Arrangemangsstöd, som är en ny stödform avsedd att 
underlätta för föreningslivet att arrangera föreställningar av olika slag. Stödet erbjuder 
en möjlighet till minskad ekonomisk risk och täcker ett underskott upp till max 5000 
kronor. Arrangemangsstödet ska uppmuntra till arrangemang genom en enkel och 
smidig hantering med korta beslutsvägar. Beslutsfattandet delegeras i likhet med 
utbildningsbidraget till kultur- och fritidschef.  
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Beslutsunderlag 
Delegationsordning 
Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen följande ändringar i 
delegationsordningen för Samhälle: 

1. punkt 8 ändras till enbart Utskottet för Samhälle  
2. punkt 9 ändras till enbart Trafikingenjören  
3. ny punkt 26 införs; Beslut om arrangemangsstöd upp till max 5000 kronor, 

delegeras till kultur- och fritidschef 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 13 OK KS 2022/00013-2 

 

Remissvar för nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att anta sammanställningen av 
remissynpunkter gällande nationell plan för transportinfrastruktur 2022 - 2033 som 
sitt.  

Reservation 
Joep Meens (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har av Trafikverket getts möjlighet att ge synpunkter på nationell plan 
för transportinfrastruktur 2022 – 2033. De synpunkter som vi vill lyfta är samlade i 
Bilaga 1.  

Beslutsunderlag 
Remissförslag nationell plan för transportinfrastruktur 2022 – 2033 av Trafikverket 
Bilaga 1, Orsa kommuns remissynpunkter på nationell plan för transportinfrastruktur 
2022 – 2033. 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att anta sammanställningen av 
remissynpunkter gällande nationell plan för transportinfrastruktur 2022 - 2033 som 
sitt.  

Yrkande 
Magnus (S) yrkar med instämmande av Mikael Thalin (C) bifall till tjänsteförslaget. 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 14  

 

Informationsärenden 
1. Information om enskilda vägar 

Birgitta Bogren informerar att det pågår en 
diskussion med Orsa besparingsskog om 
ansvar och skötsel av enskilda vägar. 

OK KS 2022/00009-14 

2. Uppföljning kommunjägare 
Mats Olsson informerar att avtalet med 
kommunens tre jägare startade 1 januari 
2022. Kommunikationen mellan polis, 
kommun och kommunjägare har fungerat 
bra. Kommunen har ansvar för att ta hand 
om skadade eller döda djur på kommunal 
mark inom detaljplanelagt område. Det 
kan vara vilda djur som skadar sig eller 
som av någon anledning redan är skadade 
när de tar sig in på kommunens mark. I de 
fall det krävs åtgärder från kommunen 
sker detta med hjälp av en skyddsjägare. 
Skyddsjägaren måste ha tillstånd från 
Polisen för eventuell avlivning. 

Jägarorganisationerna har bjudit in till en 
träff om vilt i bostadsområden och 
tätortsnära jakt och utskottet kommer att 
bjudas in till träffen. 

OK KS 2022/00009-17 

3. Nya infartstavlor 
Orsa kommun ska uppdatera 
infartstavlorna och har en tävling där 
medverkande får skicka in sin bild. 

Fem bilder som representerar Orsas 
årstider ska utses. Linn Löfman visar de 15 
utvalda finalistbidragen utav 85 bidrag. 

OK KS 2022/00009-12 

4. Grafikverkstaden 
Barbro Fischerström informerar om 
finansieringen av Grafikverkstaden. Det 
tidigare samarbetet med kommunen, 
Region Dalarna och Grafikföreningen 
kunde inte genomföras under 
projektperioden på grund av pandemin. 

Lokalen finansieras i dag av 

OK KS 2022/00009-19 
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Grafikföreningen och Orsa kommun med 
reducerad hyra från fastighetsägaren till 
2022-09-30. 

Grafikföreningen arrangerade 
konstgrafiska dagar under 2021 och har 
tilldelats pengar från regionen till en ny 
tillställning under 2022. 

Frågan om fortsatt hyra av lokalen 
återkommer till utskottet under hösten. 

5. Summering av Ovansiljans 
bibliotekssamarbete 
Barbro Fischerström återrapporterar från 
en utvärdering och summering som gjorts 
av bibliotekschefer och personal från 
samarbetskommunerna i Ovansiljans 
bibliotek. År 2015 implementerades 
Ovansiljans bibliotek för Mora, Orsa och 
Älvdalens kommuner, vilket innebar att 
låntagaren fick tillgång till böcker hos 
samtliga tre kommuners bibliotek i ett och 
samma system. 

Det pågår en upphandling av system till att 
kunna låna fritt från biblioteken i hela 
Dalarna. 

OK KS 2022/00055-1 

6. Visning av nytt bidrags- och 
bokningssystem 
Barbro Fischerström visar hur det nya 
systemet för bidragsansökningar och 
lokalbokningar hos kultur och fritid 
kommer att ske. 

Systemet förväntas vara i drift i mars 
2022. 

OK KS 2022/00009-16 

7. Prognos 2021 årsbokslut samhälle 
Birgitta Bogren informerar att den 
preliminära prognosen för samhälle 2021 
visar överskott. Avvikelser är bland annat 
föräldraledigheter, intäkter för stadsnätet, 
försäljning av tomter och minskade 
underhållskostnader på ishallen. 

 

OK KS 2022/00009-13 
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§ 15  

 

Delegationsbeslut 
1. Grannhörande för tillbyggnad av 

skollokaler 
OK KS 2022/00021-2 

2. Grannhörande - nybyggnad av 
enbostadshus 

OK KS 2022/00046-2 
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§ 16  

 

Delgivningar 
1. Styrelseprotokoll Utveckling i Dalarna 

Holding AB 2022-01-20 
OK KS 2022/00026-3 

2. Uppföljningslista samhälle OK KS 2022/00009-18 
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