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Kommunstyrelsens utskott för samhälle 
Plats och tid: Kommunsalen, 2022-05-17 kl. 13:00-16:06 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande  
Magnus Bjurman (S), vice ordförande  
Bo Konradsson (C) ersätter Leif Dahlfors (C) 
Lars-Olov Simu (KD)  
Hans Nahlbom (S) ersätter Joakim Larsson (M) § 32-38, § 
40-42 
Joep Meens (MP) ersätter Hans Nahlbom (S) § 39 
 

Övriga deltagare: Joep Meens (MP), ej tjänstgörande ersättare § 32-38, § 40-
42 
Birgitta Bogren, verksamhetschef samhälle 
Barbro Fischerström, kultur och fritidschef  
Sebastijan Fjellborg enhetschef AME och Integration § 40 
Annika Persson, Korpen § 40 
Elin Djus mark- och exploateringsingenjör § 42.2 
Linn Löfman, näringslivsutvecklare § 32-34 
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 
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Magnus Bjurman, justerare 
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Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för 
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§ 31    OK KS 2022/00009-39 

Förändring av dagordning 

Beslut  
Dagordningen ändras med tillägg av ett extra informationsärende:  

• Diskussion om kulturpris/kulturstipendium  
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§ 32 OK KS 2022/00171-2 

 

Evenemangsstöd Inlandsbanefestivalen 2022 
Beslut 
Utskottet för samhälle avslår ansökan om stöd till Inlandsbanefestivalen 2022, 
eftersom evenemanget inte lever upp till kriterierna för att få evenemangsstöd.   

Sammanfattning av ärendet 
Kulturföreningen Inlandskult arrangerar Inlandsbanefestivalen varje år i olika 
kommuner längst Inlandsbanan. 2022 vill dem genomföra en konsert i Orsa kommun 
och söker 6000 kr stöd för att täcka omkostnader för teknik, medverkande artister, mat 
och boende under arrangemangen. 

Beslutsunderlag 
OK KS 2022/00171-1 Ansökan om evenemangsstöd för inlandsbanefestivalen 2022 

Förslag till beslut 
Verksamhetsområde samhälle föreslår utskottet för samhälle att avslå ansökan om stöd 
till Inlandsbanefestivalen 2022, eftersom evenemanget inte lever upp till kriterierna för 
att få evenemangsstöd.   

Sändlista 
Föreningen Inlandskult 
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§ 33 OK KS 2022/00191-2 

 

Evenemangsstöd IFK Mora Orienteringsklubb 
Beslut 
Utskott för samhälle beviljar ansökt evenemangsstöd om 50 000 kr. 

Sammanfattning av ärendet 
IFK Mora OK har tilldelats att arrangera SM i Orientering i medeldistans och stafett 16-
18 september 2022, för senior och junior. IFK Mora OK har valt att förlägga 
tävlingsarenan i Orsa Grönklitt då terrängen erbjuder bra banor och området en 
högkvalitativ inramning. 
 
Sportens ledande stjärnor kommer till tävlingarna och evenemanget kommer bl a synas 
i TV och radio. Målsättningen är att tävlingarna kommer dra 1500-2000 personer per 
evenemangsdag, totalt beräknas runt 5000 gästnätter till Orsa kommun. 
Den nya karta som ritats för SM kommer framåt användas för att arrangera tävlingar i 
Orsa kommun vartannat år efter SM. 
 
Evenemanget lever väl upp till de satta kriterierna för evenemangsstöd.  

Beslutsunderlag 
OK KS 2022/00191-1 
Ansökan om evenemangsbidrag för karta som ger frilufts- och motionsmöjligheter. 

Förslag till beslut 
VO Samhälle föreslår att utskottet beviljar ansökt evenemangsstöd om 50 000 kr. 

Sändlista 
IFK Mora Orienteringsklubb 
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§ 34 OK KS 2022/00137-1 

 

Medfinansiering Rekryteringslots Dalarna 
Beslut 
Utskottet för samhälle beviljar ett årligt stöd på 32 500 kr i 2 år, som finansieras med 
de statliga medlen för näringslivsutveckling (Bucht). Förutsatt att Mora, Orsa, Älvdalen 
och Regionen går med i projektet. 

Sammanfattning av ärendet 
Rekryteringslots Dalarna (ekonomisk förening) jobbar med kompetens-
försörjningsfrågor genom samverkan mellan arbetsgivare. Man arbetar inom flera 
olika områden, bl a medflyttarservice, HR-nätverk och gemensam profilering, för 
att öka förutsättningarna för medlemmarna att attrahera, rekrytera och behålla 
kompetens i sina verksamheter. I dag är man verksam i södra och mellersta 
Dalarna, upp till Rättviks kommun. 
 
Tillsammans med Älvdalen och Mora kommun genomför vi under våren 2022 en 
förstudie för att se möjligheterna till en nod för Rekryteringslots även i norra 
Dalarna. Många företag är positiva men en osäkerhet råder pga pandemi och andra 
oroligheter på världsmarknaden som påverkar. Därav ser Rekryteringslots att en 
medfinansiering från kommunerna samt Region Dalarna, enligt föreslagen modell 
nedan, är en förutsättning för att kunna starta verksamhet även i norra Dalarna. På 
sikt, efter 2 år, tror man att denna finansiering kan ersättas av fler medlemsföretag.  
Region Dalarna - 70.000 kr/år under 2 år 
Mora kommun - 65.000 kr/år under 2 år 
Orsa kommun - 32.500 kr/år under 2 år 
Älvdalens kommun - 32.500 kr/år under 2 år 

Beslutsunderlag 
Rekryteringslots Dalarna har verkat sedan 2003 med goda resultat. Bland annat 
medflyttarservicen har en 80 % matchning. Ett redan i dag starkt nätverk i Dalarna 
och lång erfarenhet kring konkret arbete mot företagen i kompetensfrågor gör att 
föreningen kan bli ett bra komplement i arbetet med kompetensförsörjning även i 
norra Dalarna. 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle beviljar ett årligt stöd på 32 500 kr i 2 år, som finansieras med 
de statliga medlen för näringslivsutveckling (Bucht). 

Sändlista 
- 
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§ 35 OK KS 2022/00136-1 

 

Uppdragsavtal med IOGT NTO 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att besluta om uppdragsavtal med 
IOGT-NTO för samlingslokal, biografverksamhet och integration. Finansieras med 
125.000 kronor i föreningsbidrag och 75.000 med integrationsmedel 

Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för kommunens policy för föreningsbidrag finns möjligheten att teckna 
uppdragsavtal mellan föreningar och kommunen för avgränsade uppdrag av allmänt 
intresse och längre tidsperiod än ett år. Uppdragsavtalen ersätter i viss mån andra 
föreningsbidrag. Kultur och fritid föreslår nya uppdragsavtal enligt bilaga med IOGT-
NTO rörande samlingslokal, biografverksamhet och integration. 

Beslutsunderlag 
Bifogat avtalsförslag. 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att besluta om uppdragsavtal med 
IOGT-NTO för samlingslokal, biografverksamhet och integration. Finansieras med 
125.000 kronor i föreningsbidrag och 75.000 med integrationsmedel. 

Sändlista 
- 
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§ 36 OK KS 2022/00206-2 

 

Uppdragsavtal med Orsa Konståkningsklubb 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att besluta om uppdragsavtal med 
Orsa Konståkningsklubb. Uppdraget finansieras med 10.000 kronor ur budget för 
föreningsbidrag. 

Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för kommunens policy för föreningsbidrag finns möjligheten att teckna 
uppdragsavtal mellan föreningar och kommunen för avgränsade uppdrag av allmänt 
intresse och längre tidsperiod än ett år. Uppdragsavtalen ersätter andra 
föreningsbidrag i den utsträckning att föreningen inte kan söka andra bidrag för 
aktiviteter som inryms i uppdraget. 
Kultur och fritid föreslås att uppdragsavtal enligt bilaga tecknas med Orsa 
Konståkningsklubb för årlig städning i och i anslutning till Lillån. 

Beslutsunderlag 
Bifogat avtalsförslag 

Förslag till beslut 
Samhällsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om uppdragsavtal med Orsa 
Konståkningsklubb. Uppdraget finansieras med 10.000 kronor ur budget för 
föreningsbidrag. 

Sändlista 
- 
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§ 37 OK KS 2022/00207-2 

 

Uppdragsavtal OrsaYran 
Beslut 
Ärendet utgår. 

Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för kommunens policy för föreningsbidrag finns möjligheten att teckna 
uppdragsavtal mellan föreningar och kommunen för avgränsade uppdrag av allmänhet 
intresse och längre tidsperiod än ett år. Uppdragsavtalen ersätter andra 
föreningsbidrag i den mån att föreningen inte är berättigade till andra bidrag för den 
verksamhet som uppdraget omfattar. 
OrsaYran är en mångårig tradition där föreningen tidigare har sökt evenemangsstöd 
varje år. Nu föreslås istället ett flerårigt uppdrag i form av uppdragsavtal vilket kommer 
att underlätta föreningens planering. 
VO Samhälle föreslår att ett avtal enligt bilaga tecknas med OrsaYran ideell förening. 

Beslutsunderlag 
Bifogat avtalsförslag. 

Förslag till beslut 
Samhällsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om uppdragsavtal med 
OrsaYran ideell förening om uppdraget att årligen arrangera fem yror. Finansiering 
195.000 kronor årligen fördelas med 95.000 kronor från föreningsbidrag och 100.000 
kronor från evenemangsstöd. 

Sändlista 
- 
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§ 38 OK KS 2021/00445-39 

 

Ansökan om föreningsbidrag från Filipinska föreningen 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan från Filipinska 
föreningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreningen ansökte om stöd 2019 när den var helt nystartad. Då fanns ingen 
beskrivning av planerad verksamhet och ansökan avslogs. 
 
2020 återkom förening med en ny ansökan och hade då beskrivit den planerade 
verksamheten för året. Föreningen beviljades 2000 kronor. 
 
2021 ansökte föreningen om 50.000 kronor men kunde inte uppvisa någon utförd 
verksamhet från året före och ingen ekonomisk redovisning över vad föregående års 
pengar använts till. Ansökan avslogs. 
 
Nu har föreningen ansökt om föreningsbidrag enligt bifogade handlingar för 2022. 
Kultur och fritid föreslår att ansökan ska avslås. Föreningen uppfyller inte de 
grundläggande kraven enligt policyn. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 

Förslag till beslut 
Samhällsutskottet föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan från Filipinska 
föreningen. 

Sändlista 
- 
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§ 39 OK KS 2022/00203-2 

 

Kulturpris 2022 
Beslut 
Utskottet för samhälle beslutar att Orsa kommuns kulturpris 2022 tilldelas P-O (Per-
Ola) Söderlund för en lång konstnärsgärning där mönster, form och finurlighet speglar 
samtiden med hjälp av återbrukat material som trä, metall och sten.  

Jäv 
Hans Nahlbom (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Vartannat år (jämna år) delar Orsa kommun ut ett kulturpris. Kulturpriset ska utdelas 
till personer som gjort betydande insatser i och för Orsa kommuns kulturliv. Priset 
består av en statyett av Korpral Gifting samt ett personligt utformat diplom. 

Beslutsunderlag 
Regler kulturpris/kulturstipendium 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle beslutar att Orsa kommuns kulturpris 2022 tilldelas XX med 
motiveringen XX. 

Sändlista 
- 
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§ 40 OK KS 2022/00205-1 

 

Samarbetsavtal mellan IE och föreningen Korpen 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att godkänna samarbetsavtalet med 
föreningen Korpen, med de av Lars-Olov Simu föreslagna ändringarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa Kommun (Arbete och Integration) ska tillsammans med Korpen påbörja 
samarbete kopplat till Ökad integration. För att kunna genomföra alla planerade 
insatser (se bilaga) ska Korpen anställa 2 medarbetare som ska jobba enbart med 
aktiviteter kopplade till ÖI.  
 
Anledningen till samarbete att det bor många utlandsfödda i Orsa och även att många 
har bott här i flera år och har en stor önskan att komma in i det svenska samhället så 
saknas förutsättningarna och de har ännu inte blivit en naturlig del av vårt samhälle. I 
Orsa likväl som i övriga Sverige är väldigt många människor organiserade i olika 
intresseföreningar. Det är där man möts, delar intressen och lär känna varandra. Man 
kan säga att föreningslivet är en viktig och given del av det svenska samhället och i 
detta väldigt unikt (jämfört med många andra länder). Här träffas man på lika villkor, 
förutsättningslöst med gemensamma intressen som driver aktiviteterna och ömsesidiga 
relationer. 
 
Här ser vi en möjlighet att genom träning/föreningsliv och i samarbete med fler 
föreningar/företag och kommunen hitta gemensamma intressen som gör att en 
hållbart och långsiktig inkludering blir möjlig och det gäller både utlandsfödda och 
svenskar.  
 
Korpen Orsa har i många år engagerat sig i dessa frågor och ser att ska vi inkluderas 
med varandra så måste vi hitta gemensamma intressen vilket i vårt fall är träning och 
motion i gemenskap. 

Beslutsunderlag 
Bifogat förslag till samarbetsavtal  

Förslag till beslut 
Utskottet beviljar utbetalning av 350.000,oo kronor ur ”Integrationspotten” till Korpen 
för att kunna anställa 2 personer.  
 

Yrkande 
Lars-Olov Simu (KD) yrkar följande ändringar i samarbetsavtalet:  

• Under Redovisning av uppdraget att: ”Avtalet ska utvärderas löpande av 
förvaltningen och föreningen deltar en gång per år för dialog och information 
vid ett utskottsmöte”. 

• Under Ersättning att: ”Utbetalning: lön kvartalsvis i förväg” ändras till ” 
Ersättningen utbetalas kvartalsvis i förskott”. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget och ändringsförslaget och finner att 
utskottet beslutar enligt sistnämnda. 

Sändlista 
- 
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§ 41 OK KS 2022/00217-1 

 

Beslut om finansiering verksamhetsledare Geopark Siljan 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att medfinansiera en 
verksamhetsledare för Geopark Siljan med 150 000 kronor per år, tills dess att annan 
överenskommelse träffas. Kostnaden belastar budget för Samhälle. ”Buchtmedel” 
används år 2022 - 2024. Beslutet gäller under förutsättning att respektive part enligt 
ovan fattar liknande beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
År 2019 beslutade Sveriges geologiska undersökning (SGU) att utse Siljan Geopark till 
Sveriges första nationella park, utifrån att stärka besöksnäringen, skapa förutsättningar 
för det lokala näringslivet och för att skapa förståelse för geologi och hur dessa 
förutsättningar påverkar samhällets utveckling. 
Siljan Geopark drivs i ett samarbete mellan Siljanskommunerna Leksand, Mora, Orsa 
och Rättvik, Länsstyrelsen Dalarna och det regionala destinationsbolaget Visit Dalarna. 
Ett särskilt Geoparksråd har utsetts, bestående av KSO från respektive kommun, VD 
Visit Dalarna samt Landshövdingen och rådet har beslutat om en ny organisation för 
parken. 
Inom ramen för denna organisation skall det rekryteras en verksamhetsledare för att 
samordna genomförandet av Siljan Geopark och som kan etablera och verkställa 
parken. En viktig funktion är att samordna arbetet med parterna enligt ovan. 
Kostnaden bedöms bli 150 000 kronor per part och år, tills dess att annan 
överenskommelse träffas. Innan ett genomförande av rekryteringen behöver respektive 
part fatta beslut om medfinansiering enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag Siljan Geopark 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att medfinansiera en 
verksamhetsledare för Geopark Siljan med 150 000 kronor per år, tills dess att annan 
överenskommelse träffas. Kostnaden belastar budget för Samhälle. ”Buchtmedel” 
används år 2022 - 2024. Beslutet gäller under förutsättning att respektive part enligt 
ovan fattar liknande beslut. 

Sändlista 
Länsstyrelsen Dalarna  
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§ 42  

 

Informationsärenden 
1. Avtal för vägar 

Birgitta Bogren informerar att Orsa 
Besparingsskog har sagt upp 
samarbetsavtalet från 1975 angående 
vägskötsel. Det upphör den 31 december 
2024. 

OK KS 2022/00009-38 

2. Prioriteringar Investeringsplan 
2022-2031 
Birgitta Bogren, Elin Djus och Barbro 
Fischerström berättar om prioriterade 
investeringar och budget för perioden 
2022-2031. Bland annat: exploatering och 
försäljning av tomter, ombyggnation av 
gator, belysning samt underhåll av ridhus 
och ishall. 

OK KS 2022/00009-35 

3. 

 

 

 
 

4. 

 

 

 

Utfall Q1 och prognos 
Birgitta Bogren informerar om utfallet för 
Q1 och prognosen framåt. Utfallet visar 
överskott bland annat på grund av 
Buchtmedel, anslutningsavgifter och 
vakant tjänst. 

Diskussion om kulturstipendium 
Utskottet diskuterar behov av att göra en 
översyn av stadgarna för kulturpris och 
kulturstipendium. Förvaltningen 
återkommer med förslag. 

OK KS 2022/00009-36 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
SAMHÄLLE 
Sammanträdesdatum: 2022-05-17 
Dokument nr: OK KS 2021/00018-53 

16(16) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 43  

 

Delegationsbeslut 
1. Tillstånd för torgförsäljning 4-5 maj 2022 

Taims Donuts 
OK KS 2022/00069-6 

2. Delegationsbeslut om Orsa 
Socialdemokratiska arbetarkommun 

OK KS 2022/00201-1 

3. Tillfälligt avtalsservitut för väg till förmån 
för Vångsgärde 1:20 

OK KS 2022/00119-2 

4. Markupplåtelse för starkströmsledning,  OK KS 2020/00788-3 

5. Markupplåtelseavtal för 
starkströmsledning 

OK KS 2019/00799-4 
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