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Kommunstyrelsens utskott för samhälle 
Plats och tid: Kommunhuset, alternativt via Teams, 2022-01-25 kl. 13:00 -

15:15. Ajournering 13:52-13:59 

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 § 1-3, § 5-9 
Hans Nahlbom (S), ersätter Joakim Larsson (M) § 4 
 

Övriga deltagare: Hans Nahlbom (S), ej tjänstgörande ersättare § 1-3, § 5-9 
Joep Meens (MP), ej tjänstgörande ersättare § 1-3, § 5-7.5, § 8-
9 
Birgitta Bogren, verksamhetschef samhälle, deltar på distans 
Barbro Fischerström, kultur och fritidschef, deltar på distans 
Sebastijan Fjellborg, enhetschef AME- och integration, deltar 
på distans § 1-3, 5 §7.5 
Klaus Csucs, näringslivsutvecklare, deltar på distans § 7.2-7.3 
Anneli Eriksson, trafikingenjör, deltar på distans § 1-2, § 7.1 
Anna Erkers, sekreterare, deltar på distans 
 

Utses att justera: Leif Dahlfors 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 

 1 - 9 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 ______________________________________ 

Leif Dahlfors, justerare 
 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för 
samhälle 

Sammanträdesdatum: 2022-01-25 

Överklagningstid: 2022-02-07 – 2022-02-28 

Anslaget sätts upp: 2022-02-07 Anslaget tas ner: 
2022-03-02 

 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 
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§ 1    OK KS 2022/00009-6 

Förändring av dagordning 
Beslut 
Utskottet godkänner den förändrade dagordningen med tillägg av ett extra 
informationsärende: 

• Visit Dalarna 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
SAMHÄLLE 
Sammanträdesdatum: 2022-01-25 
Dokument nr: OK KS 2021/00018-40 

4(13) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 2 OK KS 2022/00012-3 

 

Orsa kommuns svar på förslag till Länsplan 2022 - 2033 
Beslut 
Utskott för samhälle föreslår kommunstyrelsen att anta sammanställningen med 
synpunkter gällande länsplansremiss som sitt. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har fått möjlighet att ge remissynpunkter på Region Dalarnas förslag till 
Länsplan för perioden 2022 – 2033. De synpunkter som vi vill lyfta fram är 
sammanställda i bilaga 1.  

Beslutsunderlag 
Remissförslag Länsplan (Dnr: RD21/04248) 
Bilaga 1. Sammanställning Orsa kommuns synpunkter 

Yrkande 
Ordförande yrkar att i det fjärde stycket, andra meningen ändra till: ”Orsa kommun ser 
helst att bägge projekten går att genomföra inom planperioden och om inte förespråkar 
Orsa kommun alternativ A.” Samt att i fjärde stycket, tredje meningen lägga till ”och på 
sikt runt hela Orsasjön”. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer tjänsteförslaget mot tillägg- och ändringsförslaget och finner att 
utskottet beslutar enligt det sistnämnda.  
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 3 OK KS 2021/00515-2 

 

Arkeologisk utgrävning i Skattungbyn 
Beslut 
Utskottet för samhälle beviljar 70.000 kronor till projektet. Medlen tas ur 
kulturbudgeten.  

Sammanfattning av ärendet 
Dalarnas museum har kontaktat kommunen med anledning av det fynd av brända 
människoben som hittats i Skattungbyn. Benen är 9000 år gamla, vilket är 
anmärkningsvärt för hela Sverige. Dalarnas museum ansöker nu om 70.000 kronor i 
medfinansiering för att genomföra ytterligare utgrävningar och även publika visningar 
för såväl allmänhet som skolklasser under 2022. 

Beslutsunderlag 
- Ansökan om bidrag för arkeologisk utgrävning i Skattungbyn 

Förslag till beslut 
Samhällsutskottet beviljar 70.000 kronor till projektet. Medlen tas ur kulturbudgeten.  

Sändlista 
Dalarnas museum 
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§ 4 OK KS 2021/00445-28 

 

Föreningsbidrag 2022 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:  
 
Bevilja följande föreningar bidrag för 2022: 
Junis Orsa   15 000 kr 
Siljans båtförbund  3 500 kr 
Dalarnas Folkrörelsearkiv  5 000 kr 
SMU/Equmenia  25 000 kr 
Ängklockans 4H  15 000 kr 
Orsa IF Fotboll  40 000 kr 
Orsa IK   100 000 kr 
Orsa ridklubb   200 000 kr 
Orsa-Mora Skating  100 000 kr 
Ovansiljans sportklubb  40 000 kr 
Orsa Operasällskap  20 000 kr 
Kulturföreningen Lyran  20 000 kr 
Orsa Grafik   20 000 kr 
Orsa konstförening  15 000 kr 
Orsa Slipstensförening  15 000 kr 
Orsa-Skattunge hembygdsförening 80 000 kr 
Orsayran   195 000 kr 
Orsa Närradioförening  10 000 kr 
SPF Seniorerna Orsabygd.  40 000 kr 
SKPF Norra Dalarna  5 000 kr 
PRO Orsa   40 000 kr 
Orsa för mångfald  15 000 kr 
Strokeföreningen  3 000 kr 
 
Avslå följande föreningsbidrag 2022: 
SH-BOOM 
Sörmedsjöns byförening 
Andra chansen 
CCC 

Jäv 
Joakim Larsson anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens samlade budget för föreningsbidrag uppgår till 1.688.000 kronor per år. I 
posten ingår vissa bidrag där kultur- och fritidschefen fattar beslut enligt 
delegationsordning, till exempel lokalt aktivitetsstöd och stöd till studieförbund. 
För närvarande finns inga uppdragsavtal, då de gamla avtalen avslutades under 2021. 
Totalt belopp att disponera för beslut är 1.226.200 kronor. 
 
Verksamheten lämnar ett samlat förslag inom befintligt utrymme. Förslaget uppgår till 
1.021.500 kronor, fördelat enligt bilaga. Resterande medel föreslås kvarstå för beslut 
vid senare tillfälle under 2022. 
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Yttrande 
2022 uppgår de totala ansökningarna till 1.497.200 kronor, dvs 271.000 mer än 
tillgängligt utrymme. Verksamheten har gjort en samlad bedömning av inkomna 
ansökningar, vilken verksamhet som genomförts tidigare och vad som planeras, samt 
sökande föreningars ekonomiska förutsättningar, enligt Policy för stöd till föreningar, 
antagen 2020. 
 
De flesta ansökningar hänvisar till påverkan av den rådande pandemin. Vissa 
föreningar har förlorat kostnader, andra har förlorat intäkter. Gemensamt är att 
verksamheten och aktiviteterna har påverkats, och möjligheten att planera. 
 
Inför säsongen 2022 har ansökningsdatum ändrats, från 30 april till 30 november. 
Samtliga föreningar som sökt medel tidigare har fått information om detta. De flesta 
har uppmärksammat det ändrade datumet, men vissa som brukar söka medel har ännu 
inte inkommit med någon ansökan. Det finns anledning att tro att några ansökningar 
kommer att inkomma vid det gamla datumet, dvs 30 april. Verksamhetens förslag är 
därför att en mindre summa kvarstår för beslut vid senare tidpunkt. 

Beslutsunderlag 
- Policy för stöd till föreningar, OK KS 2020/00818 
- Sammanställning över årets ansökningar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fördelar föreningsbidrag 2022 enligt bifogad sammanställning. 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 5 OK KS 2021/00564-2 

 

Ansökan om arrangemangsstöd 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att bevilja arrangemangsstöd om max 
5.000 kronor i enlighet med policyn om föreningsbidrag. Medlen tas ur budget för 
föreningsbidrag 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
I policyn för föreningsbidrag, beslutad 2020, infördes en ny stödform benämnd 
Arrangemangsstöd. Stödformen är avsedd att minska risken för ideella föreningar som 
arrangerar t ex konserter, föreställningar och föreläsningar. 
Den första ansökan har nu inkommit, och Kultur och fritid föreslår bifall till max 5.000 
kronor. 
 
Yttrande 
Policyns lydelse om Arrangemangsstöd är följande: 

- Arrangemanget ska vara offentligt, dvs tillgängligt för allmänheten 
- Entré ska erläggas, dvs arrangemanget får inte vara gratis 
- Arrangemanget ska ske i Orsa kommun 

Budgeterade utgifter och inkomster ska bifogas ansökan, och arrangören ska 
återrapportera utgifter, inkomster och besöksantal innan utbetalning sker. Stödet får 
inte bidra till att arrangemanget går med vinst, utan får enbart täcka underskott. Stöd 
beviljas upp till 5.000 kronor eller max 50 % av utgifterna. 
 
Sökande, Skattungbyns Byutvecklingsförening, avser genomföra en föreställning från 
Skottes Musikteater. Sökande har redogjort för en budget som balanserar med hjälp av 
det sökta beloppet från kommunen, men också att biljettintäkterna troligen blir mer än 
budgeterat. Slutligt stödbelopp fastställs efter redovisning av arrangemangets 
genomförande. 

Beslutsunderlag 
- Policy för föreningsbidrag OK KS 2020/00818 
- Ansökan från Skattungbyns Byutvecklingsförening 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Arrangemangsstöd om max 5.000 kronor i enlighet med 
policyn om föreningsbidrag. Medlen tas ur budget för föreningsbidrag 2022. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 6 OK KS 2022/00022-1 

 

Finansiering av Samhällsplanerare av medel från 
Tillväxtverket 
Beslut 
Utskottet för samhälle beslutar att tjänsten som Samhällsplanerare finansieras av 
stödet från Tillväxverket för åren 2022-2024. 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har i december 2021 återigen beslutat att uppdra till Tillväxtverket att för 
åren 2022-2024 utbetala stöd till 39 glesbygdskommuner. Orsa kommun kommer att 
tilldelas 1,7 miljoner kronor per år under perioden. Utskottet för Samhälle kommer att 
besluta om hur medlen ska fördelas.   
 
I Orsas Näringslivsstrategi är våra prioriterade områden kompetens- och 
bostadsförsörjning. För att kunna jobba med vår bostadsförsörjningsplan och 
prioriterade områden behöver Samhälle förstärka personalresurserna med en tjänst 
som Samhällsplanerare. Tjänsten finansieras av stödet från Tillväxtverket. 

Beslutsunderlag 
Regeringsbeslut om medel för näringslivsutveckling. 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle beslutar att tjänsten som Samhällsplanerare finansieras av 
stödet från Tillväxverket för åren 2022-2024. 

Sändlista 
- 
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§ 7  

 

Informationsärenden 
1. Sammanställning från 

medborgardialog om hastigheter i 
Orsa 
De lokala trafikföreskrifterna som behövs 
för att reglera hastigheter inom tätbebyggt 
område har tidigare varit ute på remiss till 
Trafikverket, Länsstyrelsen och 
Räddningstjänsten. Anneli Eriksson går 
igenom synpunkter som inkommit från 
medborgardialog om hastigheter inom 
tätbebyggt område i Orsa kommun. 

OK KS 2022/00009-5 

2. Framtid Byarådet 
Klaus Csucs informerar att Byarådet håller 
på att avvecklas efter problematik att få 
ihop en styrelse. Näringslivskontoret 
kommer hålla i kontakten med byarna och 
sammankalla till möten minst två gånger 
per år. 

Just nu pågår arbete med att uppdatera 
kontaktlista till representanter i byarna 
och kalla till ett möte under våren. 

OK KS 2021/00015-81 

3. Uppföljning Näringslivsstrategi 
Birgitta Bogren informerar om det arbete 
som sker i förvaltningarna utifrån 
näringslivsstrategin.  

OK KS 2022/00009-1 

4. Information om KAA-kommunalt 
ansvar, Tröskeln, projekt ABF 
Sebastijan Fjellborg informerar om det 
kommunala aktivitetsansvaret KAA. 
Arbetsmarknadsenheten arbetar med att 
fånga upp ungdomar som hoppat av 
skolan. 

Integrationsenheten samarbetar med 
studieförbundet Arbetarnas 
Bildningsförbund (ABF) som erbjuder 
utrikesfödda svenska i olika sammanhang. 
Utbildningen anpassas efter behov. 
 

OK KS 2021/00015-82 
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Tröskeln är en aktivitet stationerad på 
AME i samarbete med 
beroendehandläggare från IFO och går ut 
på att fånga upp personer med ett 
missbruk inom kommunen. Deltagarna 
träffas dagligen. 

5. 

 

 
 

 

6. 

Rekrytering av driftledare till 
Fritidsanläggningarna 
Barbro Fischerström informerar att 
rekrytering av driftledare pågår och 
ersätter tjänsten för samordning av 
fritidsledare.  

Visit Dalarna 
Mikael Thalin återrapporterar från 
styrelsemöte med Dalarna Holding AB. 

En ny finansieringsmodell för 
kommunernas del av finansieringen har nu 
beslutats och gäller från 2023. Den totala 
kostnadsramen för bolaget sänks med 6 
miljoner vilket innebär behov av 
rationaliseringar. Kostnaderna för Orsa 
kommun minskar med ca 800 000 på 
årsbas fr o m 2025. 

 

OK KS 2022/00009-4 
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§ 8  

 

Delegationsbeslut 
1. Grannhörande för nybyggnad av 

komplementbyggnad 
OK KS 2021/00521-2 

2. Grannhörande för nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad 

OK KS 2021/00524-2 

3. Grannhörande för nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad 

OK KS 2021/00525-2 

4. Grannhörande för tillbyggnad av hotell OK KS 2021/00568-2 

5. Grannhörande för bygglov och 
strandskyddsdispens 

OK KS 2021/00569-2 

6. Lotteritillstånd Orsa Slöjdlag OK KS 2021/00478-2 
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§ 9  

 

Delgivningar 
1. Studieförbundet Bilda Mitts 

verksamhetsplan 2022 
OK KS 2021/00588-1 
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