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Kommunstyrelsens utskott för samhälle 
Plats och tid: Kommunsalen, kommunhuset och distans via Teams , 2020-

11-24 kl. 13:00-15:30 
Ajournering kl. 14:00-14:15 

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: Elin Djus, mark och exploateringsingenjör § 62-63, § 67.1, 
deltar på distans 
Klaus Csucs, näringslivsutvecklare § 64, § 67.2, deltar på 
distans 
Birgitta Bogren, verksamhetschef samhälle 
Sebastijan Fjellborg, enhetschef AME- och integration, deltar 
på distans 
Barbro Fischerström, kultur och fritidschef, deltar på distans 
Anna Erkers, sekreterare 

Utses att justera: Magnus Bjurman 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 

 62 - 69 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 ______________________________________ 

Magnus Bjurman, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för 
samhälle 

Sammanträdesdatum: 2020-11-24 

Överklagningstid: 2020-11-24 - 2020-12-15 

Anslaget sätts upp: 2020-11-24 Anslaget tas ner: 2020-12-16 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
Godkännande av försäljning, Sundbäck 13:15 3 

Svar på motion om förbindelse mellan andra sidan Lillån och centrum 4 

Tjänsteutlåtande Näringslivsstrategi 2021-2022 5 

Ny policy för föreningsbidrag 2021-2023 6 

Svar på motion om röjsågsprojekt 8 

Informationsärenden 10 

Delegationsbeslut 11 
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§ 62 OK KS 2019/01000-2 

 

Godkännande av försäljning, Sundbäck  
Beslut 
Utskottet för samhälle godkänner överlåtelsen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Sundbäck  bostadstomt  har överlåtits enligt bifogat 
köpekontrakt. För köpekontraktets giltighet måste utskottet för Samhälle godkänna 
överlåtelsen. Om utskottet inte godkänner överlåtelsen ska detta skriftligen meddelas 
köparen senast 16 december 2020. 
 

Beslutsunderlag 
Köpekontrakt, bilaga 1.  
 

Förslag till beslut 
Utskottet för Samhälle godkänner överlåtelsen.  
 

Yrkande 
Joakim Larsson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 

Sändlista 
- 
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§ 63 OK KS 2020/00178-2 

 

Svar på motion om förbindelse mellan andra sidan Lillån och 
centrum 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige bifaller motionen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna har i sin motion beskrivit vikten av en attraktiv kommun, både för 
turister och boende. Skogsområdet runt kyrkogården, s.k. Lillåskogen, är ett område 
som man ser en möjlighet att utveckla för att bl.a. öka tillgängligheten.  
 

Beslutsunderlag 
Motion om förbindelse mellan andra sidan Lillån och centrum 

Förslag till beslut 
Motionen bifalles.  
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Kristdemokraterna Orsa 
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§ 64 OK KS 2020/00813-2 

 

Tjänsteutlåtande Näringslivsstrategi 2021-2022 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen efter redaktionella ändringar: 
Kommunfullmäktige antar Näringslivsstrategin 2021-2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområdet Samhälle har i samverkan med kommunens ledningsgrupp och 
Näringslivsrådet tagit fram en näringslivsstrategi för 2021-2022, eftersom kommunens 
tidigare näringslivsstrategi 2018-2020 går ut vid årsskiftet. Arbetsområden och 
prioriteringar har gemensamt tagits fram liksom hur arbetet ska organiseras och 
genomföras. 

Verksamhetsområdet Samhälle, i samarbete med de kommunala förvaltningar och 
verksamhetsområden, ansvarar för att ta fram en gemensam handlingsplan med 
aktiviteter som bygger på strategins prioriterande utvecklingsområden och 
arbetsområden. 

Beslutsunderlag 
Näringslivsstrategin 2021-2022 

Förslag till beslut 
Utskottet för Samhälle föreslår Kommunstyrelsen att anta Näringslivsstrategin 2021-
2022. 

Yrkande 
Ordförande yrkar bifall efter redaktionella ändringar. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och tjänstemannaförslaget och 
finner att utskottet bifaller det förstnämnda. 

Sändlista 
Samhälle 
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§ 65 OK KS 2020/00818-1 

 

Ny policy för föreningsbidrag 2021-2023 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen efter redaktionella ändringar: 
Kommunfullmäktige antar det nya förslaget till Policy Föreningsbidrag och delegerar 
beslut om arrangemangsbidrag till samhällsutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidigare policy för föreningsbidrag antogs av kommunfullmäktige hösten 2017. Efter 
tre år med nuvarande policy lämnar verksamheten ett förslag på reviderad policy. 
 
Yttrande 
Skillnaderna i förslaget till ny policy jämfört med policyn från 2017 är små: 

- Tydligare varför Orsa kommun arbetar med föreningsbidrag 
- Tydligare koppling till Vision2050 
- Oförändrat i fråga om vem som kan söka stöd och till vad 
- Anläggningsstöd tas bort pga liten efterfrågan 
- Arrangemangsstöd tillkommer på begäran och efter dialog med 

arrangörsföreningar, främst inom kultur 
- I huvudsak finns en stödform, Verksamhetsstöd, för alla ansökningar. Sökande 

förening behöver därmed inte fundera över om ansökan rör kultur, 
pensionärsverksamhet, social verksamhet, ungdomar eller integration, utan 
kan fokusera mer på att beskriva sin verksamhet och vad man vill göra på ett 
bra sätt. Beslut om verksamhetsstöd fattas utifrån en sammanvägd bedömning. 

- Ansökningsdatum för Verksamhetsstöd flyttas till 30 november inför 
kommande kalenderår. Det ger något mer tid för handläggning och utredning, 
men besluten fattas tidigare under föreningarnas verksamhetsår. Undantag 
2021, då gäller fortfarande 30 april för ansökningar.  

- Några stödformer erbjuder en enklare hantering. Beloppen är mindre och 
handläggningen går fortare. Här finns också möjlighet att söka löpande under 
året, när det dyker upp t ex arrangemang eller utbildningar. Dessa stöd 
erbjuder en ökad flexibilitet för föreningarna och en möjlighet för dem att ta sig 
an möjligheter och idéer som dyker upp under verksamhetsåret. 

- Den nya policyn föreslås gälla 2021 till 2023 och sedan revideras igen. 
 

Beslutsunderlag 
- Policy Föreningsbidrag med tillhörande bilagor Allmänna bestämmelser, 

utdrag ur Policy för mänskliga rättigheter samt de sju 
diskrimineringsgrunderna 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar det nya förslaget till Policy Föreningsbidrag. 

Yrkande 
Ordförande yrkar bifall efter redaktionella ändringar med tillägg att delegera beslut om 
arrangemangsbidrag till samhällsutskottet. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och tjänstemannaförslaget och 
finner att utskottet bifaller det förstnämnda. 
 

Sändlista 
Samhälle 
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§ 66 OK KS 2019/00359-2 

 

Svar på motion om röjsågsprojekt 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservation 
Magnus Bjurman (S) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
I maj 2019 inkom en motion från Socialdemokraterna om ett röjsågsprojekt för att 
underlätta för invånare i byarna att hålla bymiljöerna öppna. Verksamheten föreslår att 
motionen avslås. 
 
Yttrande 
Verksamheten har gjort följande utredning: 

1. Samtal med Smedjebackens kommun 
Smedjebackens kommun har sedan många år en omfattande dialog med kommunens 
många byalag, där idén till projektet ursprungligen lyftes. Projektet erbjöd utbildning 
och röjsågspaket till alla byalag. Andra föreningar har inte aktivt erbjudits plats. 
Erfarenheterna av projektet var mycket goda och ett 100-tal personer har utbildats. 
 

2. Förfrågan till Orsa Byaråd om intresset hos byalagen 
Byarådet har inte återkommit med svar om intresse. 
  

3. Förfrågan till föreningar i kommunens föreningsregister om intresse 
Totalt finns uppgift om 144 föreningar i Orsa. Alla är inte aktiva, och alla har inte 
uppdaterat sina kontaktuppgifter efter GDPR, så det är möjligt att frågan inte nått rätt 
personer. Frågan om föreningarna skulle ha intresse av ett liknande projekt har ändå 
ställts till de kontakter som finns. Svar har inkommit från fyra föreningar som säger sig 
vara intresserade: en idrottsförening och tre byalag eller liknande. 
 

4. Samtal med Orsa Besparingsskog 
Besparingsskogen erbjuder liknande utbildningar för fastighetsägare med andelstal i 
Besparingsskogen. Under 2020 har intresset varit mycket svagt, endast två personer 
har utbildats. 
 
Smedjebackens projekt kostade ca 400.000 kronor. Projektet initierades ursprungligen 
i kommunbygderådet, där samverkan och dialog sker mellan kommunen och byalagen. 
Projektet växte alltså fram efterfrågestyrt. 
 
Verksamheten bedömer att tillräcklig efterfrågan från föreningslivet i Orsa saknas i 
dagsläget. Vi föreslår därför att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion öppna landskap i byarna - röjsågsprojekt 
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Förslag till beslut 
Motionen avslås. 

Yrkande 
Magnus Bjurman (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och Magnus yrkande och 
finner att utskottet beslutar enligt det förstnämnda.  

Sändlista 
Socialdemokraterna Orsa 
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§ 67  

 

Informationsärenden 
1. Status för försäljning mark-och 

exploatering 
Elin Djus informerar om pågående 
tomtinventering och detaljplaner för att 
skapa fler bostadstomter. 
Stadsbyggnadsförvaltningen är 
fulltecknade för arbete med detaljplaner 
framöver, därför är tanken att utgå från 
befintliga detaljplaner och skriva avtal för 
att låta identifierade tomter gå till 
försäljning. Detaljplaner för bostadstomter 
finns på Odlingen, Kuruld och 
Maklinsänget 

Kostnader för bland annat plankostnader 
samt köp av mark planeras in i 
investeringsbudgeten framåt.  

OK KS 2020/00047-50 

2. Lokal besöksnäringsutveckling 
Klaus Csucs informerar om pågående 
samarbete för att utveckla den lokala 
besöksnäringen vilket kommunen, Visit 
Dalarna, Visit Orsa, Grönklitt och Orsa 
besparingsskog ingår. Under hösten har 
det hållits flera möten och man har 
kommit överens om en översiktlig 
ansvarsfördelning för arbetet som 
redovisas. 

OK KS 2020/00047-51 
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§ 68  

 

Delegationsbeslut 
1. Försäljning av  OK KS 2019/00998-3 

2. Bygglov - Multiarena , 
 

OK KS 2020/00798-2 

3. Grannhörande bygglov 20 
parkeringsplatser,  

OK KS 2020/00815-2 

4. Avloppsanläggning  OK KS 2020/00822-2 

 




