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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 221 OK OMS 2017/00437–1 

 

Ändringar gällande riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

Beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag till riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd med de ändringar som framgår av bifogat dokument 
 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med ekonomiskt bistånd styrs främst av socialtjänstlagen med tillhörande 
förordningar men också av rättspraxis samt av kommunala riktlinjer. 
Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd är ett uttryck för vad som anses skälig levnadsnivå 
i kommunen. 
Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd utgör grunden för de bedömningar som 
handläggarna gör när det gäller rätten till bistånd. 
Riktlinjerna innehåller de krav som ställs på personerna som söker ekonomiskt 
bistånd, men även anvisningar till handläggarna om vilka utredningsåtgärder och 
kontroller som ska göras för att uppfylla kravet på rättssäker handläggning. 
Riktlinjerna är ett dokument som ses över årligen och vid behov revideras. 
 
De nuvarande riktlinjerna för ekonomiskt bistånd reviderades i september 2017. De 
ändringar som finns i förslaget till nya riktlinjer bygger på ett behov av förtydligande i 
grundprocessen. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till ändringar gällande riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg godkänner förslag till riktlinjer för ekonomiskt bistånd med de 
ändringar som framgår av bifogat dokument 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Individ- och familjeomsorgen    
   

Kommunstyrelsens utskott för 
omsorg 

 

Förslag till ändringar gällande riktlinjer för ekonomiskt 
bistånd 
         

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med ekonomiskt bistånd styrs främst av socialtjänstlagen med tillhörande 
förordningar men också av rättspraxis samt av kommunala riktlinjer. 
Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd är ett uttryck för vad som anses skälig levnadsnivå 
i kommunen. 
Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd utgör grunden för de bedömningar som 
handläggarna gör när det gäller rätten till bistånd. 
Riktlinjerna innehåller de krav som ställs på personerna som söker ekonomiskt 
bistånd, men även anvisningar till handläggarna om vilka utredningsåtgärder och 
kontroller som ska göras för att uppfylla kravet på rättssäker handläggning. 
Riktlinjerna är ett dokument som ses över årligen och vid behov revideras. 
 
De nuvarande riktlinjerna för ekonomiskt bistånd reviderades i september 2017. De 
ändringar som finns i förslaget till nya riktlinjer bygger på ett behov av förtydligande i 
grundprocessen. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till ändringar gällande riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg godkänner förslag till riktlinjer för ekonomiskt bistånd med de 
ändringar som framgår av bifogat dokument 
 

Sändlista 
- 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 107 OK KS 2017/00365-2 

 

Svar på motion om Koppången som nationalpark 

Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunfullmäktige anser att motionens första förslag att utreda för- och nackdelar 

med att Koppången blir en nationalpark är besvarad genom den utredning som tillhör 

ärendet. Kommunfullmäktige avslår motionens andra förslag att kommunstyrelsen får 

i uppdrag att kontakta Naturvårdsverket och meddela att Orsa ställer sig positiva till att 

Koppången blir nationalpark. 

Sammanfattning av ärendet 
Tony Samuelsson (V) och Petri Stenport (V) har lämnat en motion som föreslår att 

kommunstyrelsen utreder för- och nackdelar för att Koppången blir nationalpark samt 

att Orsa kommun ska ta kontakt med Naturvårdsverket och meddela att Orsa ställer sig 

positiva till att Koppången blir nationalpark.  

 

Verksamhetsområde service och utveckling har i beredningen med att besvara 

motionen fått i uppdrag att utreda för- och nackdelar med en nationalpark. 

Utredningen är ett beslutsunderlag inför ett ställningstagande till motionen. 

Naturvårdsverket driver frågan att inrätta flera nationalparker, bland annat finns 

önskemål om Koppången, men Naturvårdsverket tar också kommunens 

ställningstagande i beaktande i processen.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2017-11-27. 

Utredning, 2017-11-27. 

Motion, 2017-09-07. 

Yrkanden 
Håkan Yngström (C) föreslår att motionens första förslag att utreda för- och nackdelar 

med att Koppången blir en nationalpark anses besvarad genom den utredning som 

tillhör ärendet samt att avslå motionens andra förslag att kommunstyrelsen får i 

uppdrag att kontakta Naturvårdsverket och meddela att Orsa ställer sig positiva till att 

Koppången blir nationalpark. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Håkan Yngströms förslag och finner att utskottet 

bifaller detta. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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Utredning och utveckling  
Janne Bäckman 

Kommunfullmäktige 

 

Motion om Koppången som Nationalpark 
         

Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet har motionerat om att Orsa kommun ska ta kontakt med 
Naturvårdsverket och meddela att Orsa ställer sig positiva till att Koppången 
blir Nationalpark. Utredning och utveckling har fått i uppdrag att utreda för 
och nackdelar med en nationalpark och överlämnar härmed den 
utredningen. 
(Se bilaga) 

Beslutsunderlag 
Tidigare diskussioner i samband med naturreservatsbildningen 

 

Gällande lagstiftning 

Förvaltnings- och skötselplaner för befintliga naturparker och naturreservat 

Utvärderingar av tidigare nationalparker 

 

Förslag till beslut 
Uppdraget var att lista för och nackdelar. Viktningen mellan dessa är en ren 
politisk fråga. Ärendet överlämnas därför utan förslag till beslut.  
 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

 

 

Janne Bäckman 
Utredare 
 



Koppången som nationalpark
 

- för- och nackdelar

Med anledning av vänsterpartiets motion 
OK KS 2017/00365,336

20171127
Janne Bäckman, utredning och utveckling



Uppdraget
Vänsterpartiet har i en motion aktualiserat frågan om att starta processen för att göra Koppången till Natio-
nalpark. Sedan 1998 har myrområdet status som naturreservat. Det är också ett Natura 2000 område vilket 
innebär att det ingår i ett europeiskt nätverk för skyddade områden inom EU. 2008 avslogs en motion från 
Miljöpartiet med liknande innehåll.

Med anledning av motionen har jag fått i uppdrag att undersöka för och nackdelar med ett nationalparksbil-
dande. Jag kommer också att nämna några förutsättningar och eventuella hinder.

Bakgrund
Frågan är inte ny.  Koppången finns med i Naturvårdsverkets plan från 2008 där man konstaterar: ”Koppång-
ens  myrkomplex  hör  till  landets  mest  värdefulla  våtmarker  och  dess  naturskogar  hyser  rik  biologisk  
mångfald.  Området  har  stark vildmarkskaraktär, höga sceniska värden och erbjuder goda möjligheter till 
friluftsliv. Det tillhör en  landskapstyp,  bergkullslätt,  som  är  svagt  representerad i nationalparksnätet. 
Koppången är väl värt att inrättas som nationalpark.”

Eftersom kommunfullmäktige 2008 beslutade att det räckte med den skyddsnivå som naturreservat ger så 
finns inte Koppången med i den genomförandeplan för 2015-2020 som Naturvårdsverket antagit.  Den finns 
dock omnämnd i kategorin: ”Övriga kvarvarande objekt från den långsiktiga Nationalparksplanen ska ge-
nomföras efterhand när resurser finns och efter succesiva möten i respektive kommun, där klartecken ges till 
att en förstudie kan påbörjas.” 

Det är regering och riksdag som fattar slutgiltigt beslut om inrättandet av nationalparker. 

Fördelar med att göra Koppången till Nationalpark.
Nationalparken har ett högre skyddsvärde än naturreservatet.

Staten har hela ansvaret för drift och underhåll av nationalparken. 

Det finns relativt få Nationalparker (29 på väg att utökas till 35, att jämföras med 4 500 naturreservat) Det 
innebär ett större varumärkesvärde för platsen. En nationalpark kan effektivare marknadsföras som be-
söksmål. 

De ekonomiska förutsättningarna för att sköta leder, informera, arbeta med tillsyn osv är större i en natio-
nalpark än i ett naturreservat. Slitaget från ökat besökande motverkas av större resurser för leder, bevakning 
osv. S k Eko-turism syftar till att öka besöksantalet men minska slitaget.

Förvaltningsplanen för en nationalpark ska skräddarsys efter områdets förutsättningar.

Ökat tillsyn och skydd ökar naturligtvis skyddet och möjligheten till bevarande av såväl flora som fauna.

Staten äger redan marken i det föreslagna området. Vi slipper markdiskussioner. 

Nackdelar med att göra Koppången till Nationalpark
Nackdelarna är främst att vi inte i förhand har facit på hur förvaltningsplanen för området ser ut. En natio-
nalpark KAN leda till inskränkningar i det rörliga friluftslivet och för jakten – även om det inte behöver vara 
så. Eftersom behoven för olika nationalparker varierar så finns inte några detaljerade instruktioner utöver 
Miljöbalkens bestämmelser och Nationalparksförordningen. Dock poängteras vikten av samråd i skapande 
av förvaltnings- och skötselplaner.

Ett ökat besöksantal KAN leda till högre påfrestning på området.

Vissa hävdar också att anläggandet av leder har en negativ påverkan på området som vildmarksområde.



Förutsättningar/Hinder
Naturvårdsverket vill ju redan göra Nationalpark av Koppången. Förutsättningarna är på så sätt mycket gyn-
samma för att få en sådan till stånd.

Helt avgörande för att få med sig den lokala opinionen är vilka förutsättningar som ges för friluftsliv och 
jakt inom ramen för Nationalparken. Detta var den stora anledningen till att man inte gick vidare med Natio-
nalparksbildningen redan 2008. Det finns inget i lagstiftningen som hindrar att Koppången kan användas på 
samma sätt som idag, även om den får status som nationalpark. Problemet – åtminstone vad gäller opinio-
nen – är att det finns en stort misstroende från bl a jägarhåll att det inte blir framtida inskränkningar för olika 
särintressen. Själva processen och förankringen vid ett eventuellt inrättande av Nationalpark blir därmed helt 
avgörande. Kan parterna skapa tillit till varandra?

Inom dagens naturreservat har på försök ett tioårigt jaktförbud införts i den östra delen av Koppången vad 
avser skogsfågel. Årlig inventering av skogsfågelns utveckling görs också av jägarna själva. Försöksperio-
den är i sin slutfas och Länsstyrelsen ska i samråd med berörda viltvårdsområden och Orsa jaktkrets utvärde-
ra utfallet. Det kan vara avgörande för en eventuell Nationalparksprocess.  

Det kommer alltid att finnas individer som anser att alla typer av restriktioner är en inskränkning av den per-
sonliga friheten. Vissa av dessa har också förmåga att skapa opinion. 

Det gör att det är extra viktigt att involvera alla med intressen i processen så tidigt som möjligt.

Den politiska frågan blir att väga och värdera riksintressena mot de lokala intressena och bedöma möjlighe-
ten att överbrygga misstron mellan nationella, regionala och lokala aktörer.

Lagtexter:
Miljöbalken 7 kap

Nationalpark

2 § Ett mark- eller vattenområde som tillhör staten får efter riksdagens medgivande av regeringen förklaras 
som nationalpark i syfte att bevara ett större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga 
tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick.

3 § Föreskrifter om vård och förvaltning av nationalparker och om inskränkningar i rätten att använda mark 
eller vatten inom nationalparker får meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Nationalparksförordningen:

4 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter

1. om inskränkningar i rätten att använda mark- eller vattenområden inom en nationalpark, och 
2. om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom en nationalpark.

7 § Naturvårdsverket får efter samråd med länsstyrelsen, kommunen och Havs- och vattenmyndigheten i ett beslut om 
en skötselplan bestämma hur en nationalpark ska vårdas och förvaltas. Förordning (2011:622).
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Justering slamavgifter 2018 

Avfallsansvarige Lena-Stina Björklund informerade att från och med 1 mars 

2018 tar Suez AB över slam/fett- & spolentreprenaden. På grund av bl.a. lägre 

anbudspriser på slam- o fettinsamlingen föreslås slamavgifterna justeras enligt 

bilaga nr 3. 

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 

slamavgifter enligt bilaga nr 3. 

Styrelsen beslutar vidare att föreslå kommunfullmäktige att slamavgifterna 

ska gälla från 1 mars 2018. 
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§ 121 MK KS 2017/00532-5 

 

Revidering av stadgar för Mora kommuns miljöpris 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar stadgar för Mora kommuns miljöpris. 

Sammanfattning av ärendet 
Utmärkelsen för Mora kommuns idrottspris delas idag ut i samband med kommunens 

nationaldagsfirande. Det har uppmärksammats att även miljöpriset tillsammans med 

kulturstipendier, kulturpriset och demokratistipendiet borde delas ut i samband med 

nationaldagsfirandet, istället för som idag vid fullmäktiges decembersammanträde. 

Fördelen med att flytta tidpunkten för miljöprisets utdelning är att utmärkelsen 

uppmärksammas på ett annat sätt och inför en bredare publik under mer högtidliga 

former. 

Mora Orsa miljönämnd har yttrat sig över förslaget. Nämnden anför att för 

administrationen kring valet av miljöpristagare är önskvärt om även Orsa kommun 

ändrar datumet för utmärkelsen då nämnden är gemensam för kommunerna. 

Yttrandet har delgetts Orsa kommunstyrelse 

Revideringen framgår i förslaget till ny stadga där det som tagits bort är överstruket 

och det som ändrats är kursiverat. 

Beslutsunderlag 
Förslag till stadgar för Mora kommuns miljöpris, daterat 2017-10-18 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

Kommunfullmäktige antar stadgar för Mora kommuns miljöpris. 

 

Sändlista 
Mora Orsa miljönämnden 

Kommunstyrelsen i Orsa 

 





Stadgar för Orsa kommuns miljöpris 

Miljöpris 

§ 1 Orsa kommuns miljöpris delas ut till person, föreningar eller företag
som gjort betydande insatser för miljön i Orsa och är avsett att stödja och
uppmuntra ett aktivt engagemang som bidrar till en ekologiskt hållbar 
utveckling i kommunen. 

§ 2 Miljöpriset består av 10 000 kronor samt ett personligt utformat diplom. Då
det anses motiverat kan prissumman delas på flera. 

§ 3 Miljöpristagare utses av Mora Orsa miljönämnd.

§ 4 Utdelning av priset sker i samband med kommunens   

   nationaldagsfirande.

§ 5 Förslag till miljöpristagare ska vara Mora Orsa miljönämnd tillhanda 
   senast den 1 april.

§ 6 Miljöpris kan även delas ut efter förslag från Mora Orsa miljönämnd. 

Ett sådant förslag behöver inte väckas inom angiven tid. 

§ 7 Det åligger Mora Orsa miljönämnd att minst en månad före
förslagstidens utgång genom annonsering i lokala media tillkännage

  möjligheten att ge förslag på miljöpristagare.

§ 8 Samma pristagare får inte utses två år i rad.
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Barbro Fischerström 

Kommunstyrelsen 

 

Prioriteringar inom föreningsbidrag 2018 
         

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2017 en ny policy för stöd till föreningar. Policyn fungerar 

som ett övergripande, flerårigt styrdokument. Kompletterande beslut kan därför 

behövas i vissa detaljfrågor, till exempel stödnivåer, särskilt prioriterade målgrupper 

eller för att anpassa förutsättningarna utifrån årsvisa variationer.  

Yttrande 

För 2018 bedömer verksamheten att följande punkter behöver fastställas:  

Prioriterade ändamål 2018  

 LOK-stöd beviljas i Orsa kommun till barn och ungdomar från 7-25 år  
 Bredd och mångfald i utbud och medverkan  
 Ökad demokratisk delaktighet och social inkludering för personer i utanförskap  

Beloppsnivåer LOK-stöd  

 Nivån på det kommunala LOK-stödet föreslås vara 10 kronor per tillfälle och 4 
kronor per deltagare för sådan verksamhet som redovisas i februari och augusti 
2018  

- Verksamheten föreslår också att den utökade budgetram för föreningsbidrag som 
fastställts för 2018 även får användas för aktiviteter som syftar till att utveckla ett 
hållbart föreningsliv, till exempel i form av utbildningar och nätverkande. Sådana 
aktiviteter ska följa prioriteringarna ovan.  

 

Beslutsunderlag 
- 

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

Sändlista 
- 
 
 

Celia Yoshida Ahlin    

Chef Verksamhetsområde Samhälle  
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ORSA KOMMU N

Policy för

Stöd till föreningar i Orsa kommun
A ntagen av kommunfullmäktige 2017 - 11 - 27

Allmännyttiga och ideella för eningar som driver verksamhet i Orsa kommun för Orsa
kommuns invånare kan söka ekonomiskt stöd av Orsa kommun. Föreningar som driver
verksamhet i flera kommuner kan söka stöd från Orsa kommun enbart för verksamhet
som genomförs i Orsa kommun.

Denna policy innehåller instruktioner för ansökan, beslut och återrapportering. Policyn
innehåller även prioriteringar och principer för rangord ning och bedömningar . Policyn är
därför ett verktyg för såväl föreningar som beslutsfattare. Policyn ska säkerställa en
rättssäker och tydlig hantering av föreningsbidragen.

Föreningsbidragen är ett sätt för Orsa kommun att bidra till ett brett utbud av f öreningar
och aktiviteter för kommunens invånare. Föreningsbidrag är också ett sätt att visa
uppskattning till föreningslivet, och stimulera fortsatt utveckling. Slutligen är
föreningsbidrag ett sätt att underlätta för föreningslivet att driva verksamheter av allmänt
intresse och till nytta och glädje för medborgare.

En förening som beviljas föreningsbidrag förväntas vara en god representant för Orsa
kommun.
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Allmänna bestämmelser om föreningsbidrag 
 
Föreningar som driver en allmännyttig verksamhet i kommunen kan ansöka om 
föreningsbidrag från Orsa kommun. Föreningsbidrag fördelas inom budgeterade 
medel och den totala summan kan därför växla från år till år.  
 
Ett beviljat föreningsbidrag ska betraktas som en överenskommelse mellan 
föreningen, som utför verksamhet och erbjuder aktiviteter till nytta och glädje för 
kommunen invånare, och kommunen som lämnar ett ekonomiskt stöd för att 
underlätta sådan verksamhet. Det är ingen rättighet att få ett föreningsbidrag. 
 
Syftet med föreningsbidragen är att alla kommuninvånare, oavsett kön, ålder, 
etnicitet, religion, fysisk förmåga och sexuell läggning ska ha tillgång till ett brett och 
varierat utbud av upplevelser, aktiviteter och fritidsintressen. Föreningar som ansöker 
om föreningsbidrag ska arbeta FÖR god hälsa, tillgänglighet, likabehandling, 
öppenhet och tolerans. Detta innebär att de föreningar som beviljas föreningsbidrag 
arbetar aktivt MOT missbruk, mobbning och rasism i all sin verksamhet. 
 
Orsa kommun har tolkningsföreträde i frågor som rör föreningsbidragen. Kommunens 
beslut om föreningsbidrag kan inte överklagas. 
 

Grundläggande krav på sökande föreningar 

 Ideella föreningar 
 Utåtriktad verksamhet i Orsa kommun för Orsa kommuns invånare 
 Aktuella, antagna stadgar 
 Årsmöte varje år 
 Av årsmötet vald styrelse 
 Ordnad ekonomisk hantering och redovisning som godkänns av föreningens 

revisorer 
 Minst 10 betalande, aktiva medlemmar (ej stödjande eller hedersmedlemmar) 
 Föreningen har ett gott renommé och är en god representant för Orsa 

 
Att bifoga vid ansökan 

 Ansökningsblankett underskriven av föreningens ordförande 
 Senaste årsmötesprotokoll med bilagor, max 12 månader gammalt 
 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse godkänd av revisorer och 

antagen av årsmöte, max 12 månader gammal. Föreningens kassa- och 
banktillgångar ska framgå, liksom antal medlemmar i föreningen. 

 Eventuella särskilda bilagor utifrån respektive stödform 
 LOK-stöd söks i annan ordning och utifrån nationella blanketter och riktlinjer 
 I samband med ansökan ska föreningen bland annat ta ställning till Orsa 

kommuns policy för mänskliga rättigheter 
 

 
Vad bedömer vi? 

 Ansökan bedöms enbart utifrån inskickat material. 
 Överensstämmelse med syfte, målgrupp och målsättning utifrån respektive 

stödform. 
 Föreningens verksamhetsplan för 1 juli ansökningsåret till 30 juni året efter, 

kopplat till budget och det sökta föreningsbidraget. 
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 Föreningens ekonomiska behov av föreningsbidrag. Nivån på bidrag kan 
därför skilja mellan likartade föreningar eller verksamheter. 

 Tidigare års verksamhet och redovisningar av satsningar som kommunen 
lämnat bidrag till. 

 Antal medlemmar. Stödet är inte kopplat till antalet medlemmar i föreningen, 
men det måste finnas en rimlighet mellan ansökt föreningsbidrag och antalet 
invånare som får del av medlen. En förening med få medlemmar är i 
normalfallet inte berättigad ett stort föreningsbidrag. 

 Föreningens arbete FÖR bland annat god hälsa, tillgänglighet, likabehandling, 
öppenhet och tolerans samt MOT missbruk, mobbning och rasism. 

 
 

Följande kan man inte få föreningsbidrag till 

 Ordinarie mötesverksamhet 
 Kostnader för anställd personal 
 Investeringar eller köp av inventarier (gäller ej Bygdemedel) 
 Verksamhet som Orsa kommun lämnar annat bidrag till, eller som kommunen 

finansierar på annat sätt. 
 Aktiviteter inom ramen för skolan, såsom fritt val, skolresor mm 
 Kostnader för föreningens skötsel såsom utskick, hemsidor, möteskostnader 

eller liknande. 
 
Föräldraföreningar, stödföreningar, supporterklubbar, intresseföreningar och religiösa 
aktiviteter/studier beviljas inte föreningsbidrag. 
 

 
Återrapportering och uppföljning 

Föreningar som beviljas föreningsbidrag förväntas återrapportera vad de beviljade 
pengarna har använts till. Återrapportering sker till Orsa kommun enligt anvisningar i 
samband med beslutet om tilldelning av medel. Om stöd beviljats till entrébelagda 
arrangemang, såsom konserter, danser eller liknande, ska föreningen i samband med 
återrapportering lämna uppgift om antal medverkande, antal besökare samt kostnader 
och intäkter i samband med arrangemangen. 
 
 

Orsa kommuns frihet att fatta beslut 
Orsa kommun har rätt att bevilja en ansökan om föreningsbidrag även om den inte 
helt uppfyller krav och villkor i denna policy. Detta kan ske efter särskild prövning 
om verksamheten bedöms vara synnerligen angelägen. 
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Stödformer inom föreningsbidrag 
 

 Anläggningsstöd 
Föreningar som till övervägande del bedriver ungdomsverksamhet kan söka 
föreningsbidrag för sina lokalkostnader. Syftet är att hålla ner kostnaderna för barns 
och ungdomars fritidsaktiviteter och stimulera fysisk aktivitet. 
Om föreningen äger sin lokal beviljas föreningsbidrag med 60 procent av kostnaderna 
för el, vatten, avlopp och fastighetsförsäkring. 
Om föreningen hyr lokal beviljas föreningsbidrag med 25 procent av kostnaderna för 
hyra, el, vatten och avlopp. 
Samtliga kostnader som ligger till grund för föreningens ansökan ska kunna verifieras. 
Bidrag beviljas inte till lokaler som ägs eller drivs av kommunen. 
 
Särskilda villkor för Anläggningsstöd 
Vid ansökan, bifoga detaljerat utdrag ur bokföringen som styrker kostnaderna från 
föregående kalenderår. Underlag i form av kvitton eller fakturor ska kunna uppvisas 
på begäran, eller om bokföringsprogram saknas. 
Ansökan senast 30 april för kostnader under föregående kalenderår. Utbetalning sker 
senast 30 juni förutsatt att ansökan är komplett. 
 
 

 Bidrag till studieförbund 
Studieförbund enligt Folkbildningsrådets definition som bedriver 
folkbildningsverksamhet i Orsa kommun och årligen redovisar sin verksamhet till 
Folkbildningsrådet kan söka kommunalt bidrag. 
Bidraget följer Folkbildningsrådets Villkor och fördelningskriterier om Statsbidrag till 
studieförbund. 
 
Särskilda villkor för Bidrag till studieförbund 
Ansökan senast 30 april för verksamhet under föregående kalenderår. Rapportering 
till Folkbildningsrådet ska bifogas ansökan tillsammans med redogörelse över den 
verksamhet som genomförts i Orsa kommun. 
Utbetalning sker senast 30 juni förutsatt att ansökan är komplett. 
 
 

 Bygdemedel – www.lansstyrelsen.se/dalarna 
Bygdemedel är ett stöd som kan sökas för att främja näringsliv, service eller för att på 
andra sätt vara till nytta för bygden. Medlen kommer från de bygdeavgifter som 
vattenföretagen enligt vattendomar måste betala till de vattenregleringsfonder som 
Länsstyrelsen förvaltar. Bygdemedel kan i första hand sökas av föreningar och ideella 
organisationer. Föreningen måste vara inregistrerad hos Skatteverket och ha ett 
organisationsnummer. 
Stödet kan användas till investeringar eller reparationer, förbättringar, inköp av viss 
utrustning, dock ej fordon och andra flyttbara objekt. 
 
Särskilda villkor om Bygdemedel 
Ansökan sker till Länsstyrelsen Dalarnas webbplats www.lansstyrelsen.se/dalarna  
senast 31 december. Länsstyrelsen kommer att begära yttrande från Orsa kommun 
innan beslut fattas. 
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 Evenemangsstöd 
Syftet med evenemangsstödet är att genomföra långsiktigt utvecklingsbara 
evenemang av mycket god kvalitet i Orsa kommun, som har potential att locka 
medborgare och besökare och skapar en positiv bild av Orsa i allmänhetens ögon. 
Evenemangsstödet är öppet även för andra än föreningar. Organisationer som vill 
etablera evenemang i Orsa ska kontakta kommunens Näringslivskontor redan i 
planeringsstadiet. 
Orsa kommun kan fatta beslut om ytterligare principer för Evenemangsstöd. 
 
Särskilda villkor för Evenemangsstöd 

- Evenemanget ska bidra till ett rikt och inspirerande utbud 
- Evenemanget ökar antalet besökare, inflyttare eller företag som etablerar sig i 

Orsa 
Ansökningar med beskrivning av mål, innehåll, tidplan och budget beslutas löpande 
under året. När evenemanget är slutfört ska en slutredovisning över såväl verksamhet 
som ekonomi upprättas och tillställas kommunstyrelsen. 
 
 

 Föreningsbidrag för särskilda ändamål eller målgrupper 
Särskilda villkor för kulturverksamhet 
Syftet är att säkerställa ett brett och varierat kulturutbud för kommunens invånare. 
Delaktighet och aktiv medverkan prioriteras framför verksamheter där besökaren är 
en mottagare. 
Ansökan senast 30 april för verksamhet 1 juli samma år till 30 juni nästkommande år. 
 
Särskilda villkor för verksamhet för funktionsnedsatta 
Syftet är att säkerställa fysisk stimulans och social samvaro för personer med 
funktionsnedsättning. Aktiviteter som målgruppen efterfrågar och som ökar 
välbefinnande och livskvalitet hos målgruppen prioriteras. 
Ansökan senast 30 april för verksamhet 1 juli samma år till 30 juni nästkommande år. 
 
Särskilda villkor för integrationsverksamhet 
Syftet är att bryta utanförskap och öka integrationen mellan barn, ungdomar och 
vuxna med svensk och utländsk bakgrund, boende i Orsa kommun. Samverkan mellan 
organisationer, liksom aktiviteter som ökar invandrares delaktighet i det svenska 
demokratiska samhället har särskild prioritet. Projektet ska slutredovisas enligt 
anvisning i anslutning till beslut om stöd. 
Ansökan senast 30 april för verksamhet 1 juli samma år till 30 juni nästkommande år. 
 
Särskilda villkor för pensionärsverksamhet 
Syftet är att äldre ska erbjudas kulturella och fysiska aktiviteter samt social samvaro 
som ökar välbefinnandet och livskvaliteten. Aktiviteter som målgruppen efterfrågar 
prioriteras. 
Ansökan senast 30 april för verksamhet 1 juli samma år till 30 juni nästkommande år. 
 
Särskilda villkor för social verksamhet 
Syftet är att komplettera samhällets insatser för personer i utsatthet. Stöd-, råd- och 
hjälpinsatser som bidrar till utveckling, normalisering och integrering i samhället 
prioriteras, liksom aktiviteter i samverkan med andra organisationer. 
Ansökan senast 30 april för verksamhet 1 juli samma år till 30 juni nästkommande år. 
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 Lokalt aktivitetsstöd (sk LOK-stöd) 

Idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund kan söka 
Lokalt aktivitetsstöd för idrottsverksamhet. Stödet följer Förordningen (1999:1177) 
om statsbidrag till idrottsverksamhet, samt aktuella föreskrifter från 
Riksidrottsstyrelsen. Syftet är att hålla ner kostnaderna för barns och ungdomars 
idrottande och stimulera fysisk aktivitet. 
Endast idrottslig gruppverksamhet är stödgrundande. Andra aktiviteter som 
studiecirklar, städdagar och liknande är inte stödgrundande. 
Orsa kommun beslutar årligen om de kommunala bidragsnivåerna. 
 
Särskilda villkor för LOK-stöd 
Ansökan sker på särskild nationell blankett, undertecknad i original. Deltagarlistor 
enligt anvisning ska bifogas. Ansökan sker i februari för föregående hösttermin och i 
augusti för föregående vårtermin enligt nationella instruktioner. Utbetalning sker 
senast 30 april och 31 oktober, förutsatt att ansökan är komplett. 
 
 

 Särskilt bidrag till vissa organisationer 
Huvudregeln för föreningsbidrag är att föreningen ska ha sin verksamhet i Orsa 
kommun. I vissa fall kan Orsa kommun lämna bidrag till andra organisationer till 
nytta för kommuninvånarna. Exempelvis kan vara Siljan-gemensamma eller 
dalagemensamma organisationer (ex Dalarnas folkrörelsearkiv), rikstäckande 
verksamheter till gagn för barns och ungdomars trygghet (ex BRIS), eller av särskilt 
intresse miljömässigt eller kulturhistoriskt. 
Särskilt bidrag till vissa organisationer söks löpande under året, bedöms från fall till 
fall och beslutas av chefen för Kultur och fritid. 
 
 

 Utbildningsbidrag 
Syftet är att stimulera föreningar att utbilda medlemmar och funktionärer. 
Utbildningarna ska arrangeras av till exempel riks- eller distriktsförbund. Stöd 
beviljas under förutsättning att föreningen inte beviljas annat stöd från till exempel 
SISU Idrottsutbildarna. Endast utbildningskostnaden är stödgrundande. Kostnader för 
resor, boende och mat får inte ingå. 
Utbildningsbidrag söks löpande under året. Ansökan ska ske i god tid innan 
utbildningen genomförs. För utbildningar som redan är påbörjade vid tidpunkten för 
ansökan beviljas inget stöd. 
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