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Kommunstyrelsens utskott för samhälle 
Plats och tid: Kommunsalen, 2022-09-20 kl. 13:00-16:31 

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

Övriga deltagare: Joep Meens (MP), ej tjänstgörande ersättare 
Hans Nahlbom (S), ej tjänstgörande ersättare 
Birgitta Bogren, verksamhetschef samhälle 
Maria Trap, samordnare kultur och fritid § 56.3 
Lena Nygren, projektledare § 56.3 
Sebastijan Fjellborg enhetschef AME och Integration  
Chirin Almohammad, integrationskoordinator 
Elin Djus mark- och exploateringsingenjör § 56.4-56.5, § 
56.10 
Mikael Hansson, intendent § 56.5 
Anneli Eriksson, trafikingenjör § 56.6-56.7 
Klaus Csucs, näringslivsutvecklare § 54, § 56.1+56.2 
Åsa Arvidsson, Orsayran § 56.2 
 

Utses att justera: Joakim Larsson  

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 

 54 - 57 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 ______________________________________ 

Joakim Larsson, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för 
samhälle 

Sammanträdesdatum: 2022-09-20 

Överklagningstid: 2022-09-27 – 2022-10-18 

Anslaget sätts upp: 2022-09-27 Anslaget tas ner: 
2022-10-20 

 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 
 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Innehållsförteckning 
Ansökan om stöd till Ung Företagsamhet 2022 3 

Föreningsutmärkelser 2022 4 

Informationsärenden 5 

Delegationsbeslut 7 
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§ 54 OK KS 2022/00381-2 

 

Ansökan om stöd till Ung Företagsamhet 2022 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
- att Orsa kommun fortsätter sitt deltagande i Ung Företagsamhet och beslutar enligt 
organisationens ansökan, vilket innebär en finansiering om 4 kr/invånare för 2022, dvs 
27 458 kr. 
- att kommunens kostnad delas jämnt mellan Näringslivskontoret och Lärande. 

Sammanfattning av ärendet 
Organisationen Ung Företagsamhet bidrar till att göra kommunens skolungdomar till 
entreprenörer genom att de får möjlighet att driva eget företag i utbildningssyfte under 
ett läsår som en del av sina gymnasiestudier. 
 
Tillsammans står Dalarnas 15 kommuner för ca 25% av behövlig finansiering. Resten 
står näringsliv, organisationer och stiftelser för. 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan om stöd till Ung Företagsamhet 2022 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
- att Orsa kommun fortsätter sitt deltagande i Ung Företagsamhet och beslutar enligt 
organisationens ansökan, vilket innebär en finansiering om 4 kr/invånare för 2022, dvs 
27 458 kr. 
- att kommunens kostnad delas jämnt mellan Näringslivskontoret och Lärande. 

Sändlista 
Ung Företagsamhet 
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§ 55 OK KS 2022/00262-2 

 

Föreningsutmärkelser 2022 
Beslut 
Utskottet för samhälle utser  till Årets Eldsjäl. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016 att inrätta tre utmärkelser att utdelas till personer i 
Orsas föreningsliv. Utmärkelserna finns i tre kategorier; Årets Eldsjäl, Årets Deltagare 
och Årets Nykomling. Föreningar och allmänhet nominerar, och utskottet för samhälle 
beslutar. 

Beslutsunderlag 
Kriterierna är följande (enligt OK KS 2016/00207): Till Årets Eldsjäl nomineras 
personer som gör betydelsefulla insatser för föreningen. Personen bär på mycket 
kunskap, driver föreningen framåt med sitt engagemang och gör det där lilla extra för 
att föreningen ska fungera. Det kan vara som ledare, styrelsemedlem eller i annat 
arbete nära knutet till föreningen, dock ej anställd personal. Prissumma 7000 kronor.  
 
Årets Deltagare är en person som utmärker sig som deltagare i föreningens 
verksamhet. Deltagaren är en juste person med positiv inställning som kämpar när det 
är motigt, som utvecklas, som drar med sig andra, som stöttar andra och som bidrar till 
bra stämning och sammanhållning. Prissumma 5000 kronor.  
 
Årets Nykomling är en person som det senaste året kommit in i föreningen eller fått en 
ny position. Personen tar sig an uppgiften med entusiasm, idéer, nyfikenhet, kunskap, 
engagemang och en vilja att lära sig mer. Det kan vara som ledare, styrelsemedlem eller 
i annat arbete nära knutet till föreningen, dock ej anställd personal. Prissumma 3000 
kronor.  
 
Till Årets Eldsjäl har en (1) nominering inkommit: - ,  

 nominerad av Ingegerd Kaptens.  
 
Till Årets Deltagare och Årets Nykomling finns inga nomineringar. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle utser xx till Årets Eldsjäl. 

Sändlista 
- 
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§ 56  

 

Informationsärenden 
1. Redovisning från IOGT-NTO 

"Scenen är din"  
Klaus Csucs återrapporterar från 
evenemanget ”scenen är din” vars syfte är 
att få unga att våga framträda på scen. 
Evenemanget pågick under sommaren 
2022 och ett nytt planeras till 2023. 

OK KS 2022/00121-4 

2. Orsayran 
Åsa Arvidsson informerar att det var 
svårare att återstarta Orsayran efter 
pandemin men att evenemanget blev 
lyckat enligt besökare, musiker och 
näringsidkare. Det var bred underhållning 
med många återkommande artister. 

Orsayran kommer kontakta kommunen för 
att diskutera framtida samarbete för bland 
annat omskyltning av vägar i centrum, 
toaletter och extra soptunnor under 
evenemangsdagarna.   

OK KS 2022/00009-56 

3. Presentation av kultur- och 
fritidssamordnare samt 
projektledare 
Kultur- och fritidssamordnare Maria Trap 
och projektledare Lena Nygren presenterar 
sig för utskottet.  

OK KS 2022/00009-63 

4. Skötsel av kommunens mark 
Elin Djus informerar att riktlinjen för 
skötsel av mark behöver revideras. Bland 
annat kommer anläggningar tas bort, 
skötselintensitet för olika ytor samt ses 
över samt prioriteringar. 

Revideringen planeras till vår 2023. 

OK KS 2022/00009-57 

5. Kommunägda lokaler 
Mikael Hansson går igenom kommunens 
lokaler och möjliga förslag till framtida 
förvaltning.  

OK KS 2022/00009-58 
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6. Diskussion: "Vad är trafiksäkerhet?" 
Anneli Eriksson informerar att 
trafiksäkerhet innebär att förhindra 
olyckor i trafiken så långt det går. 
Utskottet diskuterar en trafiksäker miljö.  

OK KS 2022/00009-62 

7. Ny taxa och zon strategi för 
kollektivtrafik 
Anneli Eriksson återrapporterar från 
workshop med Region Dalarna och 
Dalarnas kommuner om möjliga scenarion 
för framtida zonstruktur i Dalarnas 
kollektivtrafik. 

Utskottet diskuterar att den förändring 
som gjordes för cirka tio år sedan, som 
innebar att ha en zon för Mora och Orsa 
var framgångsrik. 

OK KS 2022/00009-64 

8. Ökad integration 
Chirin Almohammad och Sebastijan 
Fjellborg förklarar aktiviteter och 
utmaningar för projektet ”Ökad 
integration”. Projektet ska utveckla 
inkludering, kompetensförsörjning och 
social sammanhållning. 

För vissa aktiviteter samarbetar 
kommunen med olika föreningar i Orsa. 

OK KS 2022/00009-59 

9. Kommunplan Samhälle 2023 
Birgitta Bogren informerar om 
kommunplanen för samhälle. 

I kommunplanen framgår prioriteringar 
inför 2023. 

OK KS 2022/00009-60 

10. Prognos delår 2022 
Birgitta går igenom utfall och budget 2022. 
Prognosen för verksamhetsområde 
samhälle visar på överskott. 

OK KS 2022/00009-61 
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§ 57  

 

Delegationsbeslut 
1. Svar grannhörande 2 OK KS 2022/00322-4 

 

 

 

 




