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Kommunstyrelsens utskott för samhälle 
Plats och tid: Kommunsalen, 2022-03-22 kl. 13:00-15:02 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande 
Magnus Bjurman (S), vice ordförande 
Leif Dahlfors (C) §17-21.1, § 21.3-22 
Lars-Olov Simu (KD) 
Joakim Larsson (M) 
Joep Meens (MP) ersätter Leif Dahlfors § 21.2 
 

Övriga deltagare: Joep Meens (MP), ej tjänstgörande ersättare §17-21.1 § 
21.3-22 
Birgitta Bogren, verksamhetschef samhälle 
Barbro Fischerström, kultur och fritidschef §17-21.2, § 21.4 
Sebastijan Fjellborg, enhetschef AME och integration § 21.4 
Klaus Csucs, näringslivsutvecklare § 17-18 § 21.1 
Anna Erkers, sekreterare 
 

Utses att justera: Lars-Olov Simu 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 

 17 - 22 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 ______________________________________ 

Lars-Olov Simu, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för 
samhälle 

Sammanträdesdatum: 2022-03-22 

Överklagningstid: 2022-04-04 – 2022-04-25 

Anslaget sätts upp: 2022-04-04 Anslaget tas ner: 
2022-04-27 

 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 
 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
Samarbetet med ExpoOrsa 2022-23 3 

Ändring av riktlinjer för föredelning av bygdepeng från vindkraft 4 

Föreningsbidrag Konst runt Siljan 2022 5 

Svar på remiss från Länsstyrelsen i Dalarnas län – bildande av 

naturreservat Fjället i Orsa kommun 

6 

Informationsärenden 7 

Delegationsbeslut 9 
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§ 17 OK KS 2022/00078-1 

 

Samarbetet med ExpoOrsa 2022-23 
Beslut 
Utskottet för samhälle beslutar att förlänga samarbetet till 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har ett samarbete med ExpoOrsa 2019-2021 (OK KS 2018/00128) som 
förlängdes till 2022 (OK KS 2020/00384). 
Eftersom mässan blev inställd även 2021 pga Coronapandemin ska samarbetet 
förlängas till 2023. 

Beslutsunderlag 
OK KS 2018/00128 Evenemangsstöd, ”Orsa mässan” 2019-2021 
OK KS 2020/00384 Expoorsa 2021-2022 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle beslutar att förlänga samarbetet till 2023. 

Sändlista 
- 
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§ 18 OK KS 2022/00079-2 

 

Ändring av riktlinjer för föredelning av bygdepeng från 
vindkraft 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att anta de nya riktlinjerna för 
fördelning av bygdepeng från vindkraft. 

Sammanfattning av ärendet 
Bygdepeng från vindkraft har tillkommit Orsa kommun som följd av etableringen av 
kommunens första vindkraftsanläggning på Mässingsberget. Avtalet med OX2 ger Orsa 
kommun en årlig bygdepeng om 0,5 % av den samlade bruttoersättningen, för elen som 
vindkraftverken på Mässingsberget inbringar. Bygdepeng från vindkraft skall användas 
till projekt/ändamål som stimulerar näringslivsutveckling och försörjning i Orsa 
kommun. 
 
För att få fler ansökningar och en enklare ansökningsprocess har vi gjort ett antal 
ändringar i riktlinjerna: 
- Från att ha ett sista datum på att lämna in ansökan (31:a dec) ändrar vi till löpande 
ansökningstid. 
- Vi förenklar ansökan, vi kontaktar sökande om vi vill ha ytterligare handlingar. 
- Ansökningar bereds i samråd med näringslivsrådet i stället för byarådet. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för fördelning av bygdepeng från vindkraft 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att anta de nya riktlinjerna för 
fördelning av bygdepeng från vindkraft. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 19 OK KS 2021/00445-33 

 

Föreningsbidrag Konst runt Siljan 2022 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att bevilja ansökan om 
föreningsbidrag. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan har inkommit från Konst runt Siljan, som söker 6.000 kronor för konstrunda 
2022. Kultur och fritid föreslår att sökande beviljas 6.000 kronor. 

Beslutsunderlag 
- Ansökan från Konst runt Siljan 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att bevilja ansökan om 
föreningsbidrag. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 20 OK KS 2022/00086-2 

 

Svar på remiss från Länsstyrelsen i Dalarnas län – bildande 
av naturreservat Fjället i Orsa kommun 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att avge yttrande enligt 
miljökontorets skrivelse 2022-03-14. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har från Länsstyrelsen fått på remiss ett förslag och skötselplan för 
naturreservat Fjället. Syftet med naturreservatet är att bevara en äldre tallskog, delvis 
på sandmark, med dess särpräglade växt- och djurliv. Förekomsten av krävande 
skalbaggar ska särskilt värnas. Tallskogen, som är starkt brandpräglad, och andra 
ingående naturmiljöer samt områdets orörda karaktär med dess ekosystem och 
biologiska mångfald ska bevaras. Syftet är också att inom ramen för bevarandet av 
biologisk mångfald och bevarandet av naturmiljöer tillgodose behovet av områden för 
friluftslivet. 
 
Aktuellt område ligger inom markanvändningen Skogsbygd, se sida 177 i Orsas 
översiktsplan (ÖP). Enligt ÖP sida 237 så gynnar nya rekreationsområden och 
naturreservat besöksnäringen. Sida 38 i Orsa ÖP stödjer bildandet av naturreservat 
nära Orsa tätort. Ingen exploatering med vindkraft planeras inom området i TÖP Orsa 
vindbruk. Inga planbeskedsansökningar, detaljplaner eller områdesbestämmelser är 
aktuella för detta område och inga gällande detaljplaner eller områdesbestämmelser 
finns på platsen. 
 

Beslutsunderlag 
Remiss från Länsstyrelsen i Dalarnas län – bildande av naturreservat Fjället 
Skrivelse från Miljökontoret 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt Länsstyrelsens 
förslag. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 21  

 

Informationsärenden 
1. Verksamhetsplan NLK 2022 

Klaus Csucs informerar om 
näringslivskontorets uppdrag 2022 med 
inriktning på ett attraktivt företagsklimat 
där prioriterade utvecklingsområden är 
kompetensförsörjning och 
bostadsförsörjning. 

OK KS 2022/00009-21 

2. Verksamhetsplan kultur- och fritid 
2022 
Barbro Fischerström informerar om kultur 
och fritids uppdrag för 2022: 
digitalisering, investeringar för ett grönare 
och attraktivare centrum, 
föreningssamverkan och utredning av 
Tallhed. 

OK KS 2022/00009-22 

3. Verksamhetsplan Infrastruktur 
2022 
Birgitta Bogren informerar om 
infrastrukturs uppdrag för 2022:  

• Stadsnät –förläggningar, 
avtalsuppföljningar och 
dokumentation, bidragshantering 
m.m. 

• Gata och park - riktlinjer för 
hastigheter. Upphandlingar för 
bland annat snöröjning, 
grävtjänster, dammar och 
Sandhedsbron.  Trafikföreskrifter, 
beläggningsarbeten, vägutredning 
och belysning m.m. 

• Exploatering -
bostadsförsörjningsplan, Löva 
Strand, översyn av äldre 
detaljplaner och övrig 
bostadsutveckling. 

• Mark - förfrågningar om 
markbyten, markupplåtelser, 
utredning av Stordammen, 
upprustning och underhåll av 

OK KS 2022/00009-23 
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Lillån, rivning av byggnader. 
Hantera löpande frågor om 
försäljning och köp av fastigheter. 

• Skog och fastighet - skogsskötsel, 
jakt, offentliga toaletter m.m. 

4. Mål, uppdrag och budgetdiskussion 
2023 
Utskottet diskuterar verksamhetsmål och 
Birgitta informerar om budget och går 
igenom beslutade uppdrag för 2022, bland 
annat digitalisering (tex. införande av e-
tjänster), investeringar för ett grönare och 
attraktivare centrum, exploatering av Löva 
Strand och ökad integration. 

OK KS 2022/00009-20 
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§ 22  

 

Delegationsbeslut 
1. Grannhörande för plank OK KS 2022/00072-2 

2. Tillstånd för torgförsäljning 2022 TN 
produktion 

OK KS 2022/00069-1 
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