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Kommunstyrelsens utskott för samhälle 
Plats och tid: Kommunsalen, kommunhuset, alternativt via Teams, 2021-03-

23 kl. 13:00-15:20 
Ajounering 14:10-14:15 

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

Övriga deltagare: Joep Meens (M), ej tjänstgörande ersättare, deltar på 
distans 
Brigitta Bogren, verksamhetschef samhälle 
Emil Holback, projektsamordnare, deltar på distans § 36, 
§38.1 
Barbro Fischerström, kultur- och fritidschef, deltar på 
distans 
Sebastijan Fjellborg, enhetschef AME och integration, 
deltar på distans 
Anna Erkers, sekreterare 

Utses att justera: Leif Dahlfors  

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 

 36 - 40 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 ______________________________________ 

Leif Dahlfors, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för 
samhälle 

Sammanträdesdatum: 2021-03-23 

Överklagningstid:  

Anslaget sätts upp:  Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 36 OK KS 2021/00015-22 

 

Förändring av dagordning: 
Beslut 
Utskottet för samhälle beslutar att lägga till ett extra informationsärende: 

• Årets stadsnät 
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§ 37 OK KS 2021/00089-2 

 

Dalapop 2022-2026 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår att kommunstyrelsen medfinansierar Dalapop under 
2022-2026 med totalt 181.764 kronor, fördelat på 34.580 kr 2022, 35.445 kr 2023, 
36.331 kr 2024, 37.239 kr 2025 samt 37.170 kr 2026. Medlen finansieras via 
kulturbudgeten. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har under perioden 2017-2021 medfinansierat projektet Dalapop, som 
syftar till att stärka populärmusiken i Dalarna. Medfinansieringen har legat på ca 
35.000 kronor per år ur kulturbudgeten. Dalapop har nu inkommit med ansökan om 
medfinansiering ytterligare fem år, 2022-2026, med samma belopp. 
Dalapop arbetar med rådgivning, musikproduktioner, utgivning av musik, juridisk 
expertis och rena ekonomiska stöd som turnéstöd och arrangemangsstöd. Projektet 
drivs i 13 av Dalarnas kommuner, och finansieras av kommunerna, Region Dalarna, 
Dalakraft och Leksands Sparbank. 
I Orsa har Dalapop coachat nio artister/band och nio andra branschaktörer, lämnat 
ekonomisk support till åtta artister/band och lanserat tio utgivningar med fem 
artister/band. Orsa har också varit centrum för låtskrivarläger/-workshops samtliga år 
utom 2020. Totalt har 57 låtskrivare deltagit på plats i Orsa. 
 
Kultur och fritid föreslår att kommunstyrelsen medfinansierar Dalapop ytterligare fem 
år med ansökt belopp, totalt 181.764 kronor. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport 2017-2018 
Verksamhetsrapport 2019-2020 
Lägesrapport Orsa 
Ekonomisk sammanställning 2022-2026 
Dalapop finansiering 2022-2026 
Dalapop Offentlig medfinansiering och intäkter 2022-2026 
Finansieringsintyg Orsa 2022-2026 (att skicka in efter beslut) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar Dalapop under 2022-2026 med totalt 181.764 
kronor, fördelat på 34.580 kr 2022, 35.445 kr 2023, 36.331 kr 2024, 37.239 kr 2025 
samt 37.170 kr 2026. Medlen finansieras via kulturbudgeten. 

Sändlista 
- 
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§ 38

Informationsärenden 
1. 

2. 

Årets stadsnät  
Mora, Orsa och Älvdalen har utnämnts till 
Årets stadsnät 2020 av Svenska 
Stadsnätsföreningen, för kommunernas 
samarbete och utbyggnad av stadsnät med 
högt driftsfokus och säkerhetstänk. 

Sommarutställning 
Barbro Fischerström informerar om 
alternativet att hålla en fotoutställning 
utomhus med utrustning som är 
väderbeständigt. I och med pandemin är 
det inte möjligt att ha utställningen 
inomhus.  

OK KS 2021/00015-23 

OK KS 2021/00015-16 

3. Kulturstipendium 2021
Utskottet diskuterar potentiella kandidater
och möjlighet för föreningar och
medborgare att nominera. Stipendiet
riktar sig till person, förening eller
organisation som aktivt berikar Orsas
kulturliv eller som stöd vid
studier/forskning i kulturrelaterade
ämnen med anknytning till Orsa.

Ärendet återkommer till utskottet.

OK KS 2021/00015-17 

4. Arbetsplatsolycka Fritid
I en arbetsplatsolycka under 2020 skadade
en medarbetare sig. Ärendet utreds av
både Arbetsmiljöverket och polisen. Vad
som framgått av Arbetsmiljöverkets
undersökning är att det finns många
riskområden och att det finns bristande
rutiner och kunskaper m.m.

Polisen har lämnat ett förslag om
företagsbot.

OK KS 2021/00015-15 

5. Verksamhetsplan Kultur/Fritid
Barbro Fischerström informerar utskottet
om kultur och fritids uppdrag 2021:
digitalisering (Dalabibliotek, system för
föreningsbidrag och bokning av lokaler för

OK KS 2021/00015-20 
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föreningsverksamhet, nytt passagesystem 
för ishallen, digital fritidsgård för 
Ungdomens hus), investering för ett 
grönare och attraktivare centrum 
(utförande, konstverk och 
sommarutställning och 
ungdomsperspektiv på centrum) och 
ungdomens hus arbete med integration. 

6. Verksamhetsplan AME/IE 
Sebastijan Fjellborg informerar om 
arbetsmarknadsenheten och integrations 
uppdrag 2021.  

• Arbete med arbetsgivare - Skapa 
förtroende och förståelse hos 
lokala arbetsgivare. 

• Komfix -Ta emot deltagare som 
står långt ifrån arbetsmarknaden. 

• Komfix – Service till kommunen. 
• Solsidan – levererar fika till 

kommunens verksamheter. 
• Studievägcirkel – motivera 

deltagare. 
• Tröskel – samarbete med IFO, 

aktiviteter som vänder sig till 
medborgare som har 
missbruksproblematik eller 
hälsoproblematik. 

• Digitalisering – projekt finansierad 
av Jordbruksfonden. Vänder sig till 
alla deltagare hos AME/IE. 

• Integrationsenheten – 
deltagararbete/mottagningsarbete. 

OK KS 2021/00015-19 

7. Mål- och budgetdiskussion 2022 
Utskottet diskuterar verksamhetsmål och 
budget. Birgitta går igenom beslutade 
uppdrag för 2021, bland annat 
digitalisering, exploatering av 
Styversbacken, investeringar för ett 
grönare och attraktivare centrum, ökad 
integration och fler byggbara tomter. 

OK KS 2021/00015-18 

8. Framtida färdriktning Visit Dalarna 
Mikael Thalin och Birgitta Bogren 
återrapporterar från en workshop om 
framtida riktning för Visit Dalarna, utifrån 

OK KS 2021/00015-21 
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intervjuer som hållits med samtliga 
kommunalråd inom länet. 

På workshopen presenterades resultat och 
slutsatser med identifierade nyttor, 
problem/utmaningar och förslag till 
ändringar för samarbetet mellan Visit 
Dalarna och kommunerna. 
Sammanfattningsvis behöver Visit Dalarna 
och kommunerna se över avtalet och 
finansieringen för att tydliggöra 
förväntningar, roller och 
ansvarsfördelning. 
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§ 39  

 

Delegationsbeslut 
1. Lokalt aktivitetsstöd för höstterminen 

2020 
OK KS 2020/00855-13 

2. Rekrytering medarbetare till fritid och 
gata/park 

OK KS 2021/00096-3 

3. Rekrytering näringslivsutvecklare OK KS 2021/00088-1 
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