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Kommunstyrelsens utskott för samhälle 
Plats och tid: Kommunsalen, 2022-04-26 kl. 13:00-16:00 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande 
Magnus Bjurman (S), vice ordförande 
Leif Dahlfors (C) § 23-§ 28.5 
Lars-Olov Simu (KD) 
Hans Nahlbom (S) ersätter Joakim Larsson (M) 

Övriga deltagare: Anneli Eriksson, trafikingenjör § 28.1-28.2 
Klaus Csucs, näringslivsutvecklare § 23-24 
Linn Löfman, näringslivsutvecklare § 25 
Barbro Fischerström, kultur och fritidschef § 26-27, § 28.1-
28.2, § 28.4-28.6 
Sebastijan Fjellborg, enhetschef AME och integration § 28.3 
Anna Erkers, sekreterare 

Utses att justera: Hans Nahlbom 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 

23 - 30 

______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

______________________________________ 

Hans Nahlbom, justerare 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för 
samhälle 

Sammanträdesdatum: 2022-04-26 

Överklagningstid: 2022-05-09 - 2022-05-30

Anslaget sätts upp: 2022-05-09 Anslaget tas ner: 2022-06-01 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

____________________________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 23 OK KS 2022/00105-3 

 

Yttrande över ansökningar bygdemedel 
Beslut 
Utskottet för samhälle beslutar: 
1. Orsa kommun anser att alla ansökningar är bra och angelägna projekt. 
2. Kommunen prioriterar i första hand ansökningar som rör vattenverksamhet dvs. 
Torsmo bysamfällighetsförening och Löva båtklubb. För att komma ned till ett lägre 
bidragsutrymme ges bidrag till mottagande föreningar proportionellt utifrån ansökt 
belopp. 

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 Torsmo Bysamfällighetsförening, 
Hedens Bygdegårdsförening upa, Löva Båtklubb, Orsa Skattunge Hembygdsförening 
och Sörmedsjöns Byförening om totalt 395 000 kronor. För att komma ned till ett lägre 
bidragsutrymme ges bidraget till mottagande föreningar proportionellt utifrån ansökt 
belopp. 
 

Yrkande 
Leif Dahlfors (C) yrkar att: 

1. Orsa kommun anser att alla ansökningar är bra och angelägna projekt. 
2. Kommunen prioriterar i första hand ansökningar som rör vattenverksamhet dvs. 
Torsmo bysamfällighetsförening och Löva båtklubb. För att komma ned till ett lägre 
bidragsutrymme ges bidrag till mottagande föreningar proportionellt utifrån ansökt 
belopp. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget och Leif Dahlfors yrkande och finner 
att utskottet beslutar enligt det sistnämnda. 

Sändlista 
Michael Persson, Länsstyrelsen Dalarna 
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§ 24 OK KS 2022/00121-2 

 

Evenemangsstöd, IOGT-NTO 2022 
Beslut 
Utskottet för samhälle att stödja evenemanget med 40 000 kr.  

Sammanfattning av ärendet 
Lokalföreningen IOGT NTO 922 söker 90 000 kr evenemangsstöd för att genomföra 5 
musikkvällar under juni-juli 2022. 

Beslutsunderlag 
OK KS 2022/00121-1 Ansökan om evenemangsstöd, IOGT-NTO 

Förslag till beslut 
Verksamhetsområdet samhälle föreslår utskottet för samhälle att stödja evenemanget 
med 40 000 kr.  

Sändlista 
Lokalföreningen IOGT NTO 922 
 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
SAMHÄLLE 
Sammanträdesdatum: 2022-04-26 
Dokument nr: OK KS 2021/00018-50 

5(10) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 25 OK KS 2022/00137-1 

 

Medfinansiering Rekryteringslots Dalarna 
Beslut 
Utskottet för samhälle återremitterar ärendet till förvaltning för ytterligare 
komplettering. 

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. Idag 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 
VO Samhälle föreslår att utskottet beviljar ett årligt stöd på 32 500 kr i 2 år. 

Sändlista 
- 
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§ 26 OK KS 2021/00445-36 

 

Föreningsbidrag Folkmusikens hus 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att bevilja ansökan om 
föreningsbidrag med 16 000 kronor för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan har inkommit från Folkmusikens hus, som ansöker om medel för 2022 års 
verksamhet. 
Kultur och fritid föreslår att Folkmusikens hus beviljas 16.000 kronor. 

Beslutsunderlag 
- Ansökan från Folkmusikens hus 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att bevilja ansökan om 
föreningsbidrag med 16.000 kronor för 2022. 

Sändlista 
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§ 27 OK KS 2022/00136-1 

 

Förslag till nya uppdragsavtal med föreningar 
Beslut 
Utskottet för samhälle återremitterar ärendet till förvaltning för ytterligare 
komplettering. 

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 bilagor med 

- IOGT-NTO rörande samlingslokal, biografverksamhet och integration, med 
- Korpen Orsa rörande integration, med  
- Orsa Konståkningsklubb rörande årsvis städning av Lillån, samt med 
- OrsaYran rörande arrangemanget 

Beslutsunderlag 
Bifogade avtalsförslag. 

Förslag till beslut 
Samhällsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om uppdragsavtal med 

1. IOGT-NTO för samlingslokal, biografverksamhet och integration. Finansieras 
med 125.000 kronor i föreningsbidrag och 75.000 med integrationsmedel 

2. Korpen Orsa rörande integration. Finansieras med 350.000 med 
integrationsmedel 

3. Orsa Konståkningsklubb rörande städning av Lillån. Finansieras med 10.000 
kronor i föreningsbidrag 

4. OrsaYran rörande arrangemanget. Finansieras med 95.000 i föreningsbidrag 
och 100.000 i evenemangsstöd. 2022 års bidrag är beslutat och utbetalt.  

Sändlista 
- 
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§ 28  

 

Informationsärenden 
1. Tätortsnära område – hastigheter 

Anneli Eriksson informerar om 
hastighetsreglering i Orsas centrala byar och 
Skattungbyn.  

I samband med nollvisionen så har 
Regeringen gett Trafikverket i uppdrag att 
sänka hastigheterna 50 km/h till 40 km/h 
för att på det sättet minska olyckorna. För 
Orsa skulle det eventuellt innebära ändrade 
hastigheter på vissa vägar inom tätbebyggt 
område. 

Ärendet återkommer till utskottet.  

OK KS 2022/00009-30 

2. Förslag ny busstation 
Anneli Eriksson informerar att nuvarande 
busstation är byggd för att ta emot fyra 
bussar men har ett behov av att kunna ta sju 
bussar samtidigt.  

I dag finns en temporär lösning för att kunna 
ta emot alla bussar samtidigt men planering 
för en mer permanent lösning pågår. 

OK KS 2022/00009-28 

3. Verksamhetsplan AME/IE 2022 
Sebastijan Fjellborg går igenom 
verksamhetsplan och pågående projekt på 
Arbetsmarknad- och integrationsenheten 
2022. 

OK KS 2022/00009-27 

4. Grönare Centrum 
Barbro Fischerström informerar om möjliga 
förslag för att skapa ett grönare centrum i 
Orsa. 

OK KS 2022/00009-29 

5. FN-monumentet 
Barbro Fischerström informerar om möjlig 
utformning och placering för ett FN-
minnesmärke. 

OK KS 2022/00009-31 

6. Kulturpristagare 2022 
Utskottet diskuterar kandidater för 
kulturpristagare 2022. Ärendet återkommer. 

OK KS 2022/00009-32 
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§ 29  

 

Delegationsbeslut 
1. Lokalt aktivitetsstöd (LOK) för hösten 

2021 
OK KS 2022/00040-11 

2. Tillstånd för torgförsäljning 1-2 april 2022 
Taims Donuts 

OK KS 2022/00069-4 

3. Tillstånd för loppmarknad på fredagar 
under 17 juni -19 augusti 

OK KS 2022/00069-3 

4. Tillstånd för torgförsäljning sommaren 
2022 Ibrahim Kavak 

OK KS 2022/00069-5 

5. Grannhörande för nybyggnad av fritidshus OK KS 2022/00087-2 

6. Grannhörande för tillbyggnad och 
ombyggnad av enbostadshus 

OK KS 2022/00127-2 

7. Tillstånd för torgförsäljning 18 mars 2022 
Doris skafferi 

OK KS 2022/00069-2 

8. Registrering av lotteri enligt 6 kap 9§ 
Spellagen (2018:1138) 

OK KS 2022/00135-1 
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§ 30  

 

Delgivningar 
1. Inspektionsrapport för tillsyn av 

bassängbad, Orsa sporthall 
OK KS 2022/00095-2 
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