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Kommunstyrelsens utskott för samhälle 
Plats och tid: Kommunsalen, 2021-09-21 kl. 13:00-16:50 

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

Övriga deltagare: Birgitta Bogren, verksamhetschef samhälle 
Barbro Fischerström, kultur och fritidschef 
Sebastijan Fjellborg, enhetschef arbetsmarknad och 
integration 
Linn Löfman, näringslivsutvecklare § 69, § 73.4 
Mats Olsson, driftingenjör § 68, § 73.2 
Emil Holback, projektsamordnare § 73.3 
Håkan Rundström, § 73 
Anna Erkers, sekreterare 

Utses att justera: Magnus Bjurman  

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 

 68 - 75 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 ______________________________________ 

Magnus Bjurman, justerare 

 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för 
samhälle 

Sammanträdesdatum: 2021-09-21 

Överklagningstid: 2021-09-28 2021-10-19 

Anslaget sätts upp: 2021-09-28 Anslaget tas ner: 
2021-10-21 

 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Evenemangsstöd Orsa Livesession 2021 4 

Svar på motion om att förbättra kommunens näringslivsråd 5 

Revidering av delegationsordning för Samhälle 6 

Förslag till sammanträdesplan 2022 utskottet för samhälle 7 

Informationsärenden 8 

Delegationsbeslut 10 

Delgivningar 11 
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§ 68 OK KS 2020/00793-2 

 

Svar på medborgarförslag angående gatubelysning 
Slättbergsvägen 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsområde samhälles svar på 
medborgarförslag. Verksamhetsområde samhälle avser att sätta upp belysning i 
enlighet med belysningspolicyn under förutsättning att Trafikverket beviljar att 
belysning sätts upp. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har fått in ett medborgarförslag om uppsättning av gatubelysning vid 
Slättbergsvägen 43 – 45. Vägen är en allmän väg som förvaltas av Trafikverket. Efter 
att vi gjort en konsekvensutredning så ställer sig verksamhetsområde Samhälle positivt 
till att sätta upp en belysning vid nämnda ställe ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vi har 
skickat in en begäran till Trafikverket om att få sätta upp en belysningspunkt. Om 
Trafikverket ger sitt godkänner att kommunen får sätta upp belysningen så kommer vi 
att sätta upp denna så snart som vi kan. Om Trafikverket däremot inte godkänner att 
kommunen sätter upp belysningen kan vi inte annat än rätta oss efter deras 
ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
Karta  
Konsekvensutredning  
Belysningspolicy D.nr. 10/118-317  
Medborgarförslag om gatubelysning vid Slättbergsvägen 43 -45. 

Förslag till beslut  
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsområde samhälles svar på 
medborgarförslag. Verksamhetsområde samhälle avser att sätta upp belysning i 
enlighet med belysningspolicyn under förutsättning att Trafikverket beviljar att 
belysning sätts upp. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.  

Sändlista 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 
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§ 69 OK KS 2021/00389-2 

 

Evenemangsstöd Orsa Livesession 2021 
Beslut 
Utskottet för samhälle beviljar evenemangsstöd om 30 000 kr. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa Livessessions har genomfört liveinspelning med ljud- och videoproduktion av 24 
akter på Skeer i Orsa. I slutet av september släpps alla framträdanden löpande under 
en månad. Syftet är att ge artisterna en plattform att nå ut i en tid av restriktioner, att 
skapa en ny typ av digital musikfestival samt stärka Orsa som musikkommun. 

Yttrande 
Evenemanget håller en hög kvalitet och potential finns för utveckling framåt. 
Evenemanget ökar kännedomen om Orsa och visar upp och stärker Orsa som musik- 
och kulturkommun på ett nytt sätt. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om evenemangsstöd, Orsa Livesession 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle beviljar evenemangsstöd om 30 000 kr. 

Sändlista 
Sökande 
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§ 70 OK KS 2021/00260-2 

 

Svar på motion om att förbättra kommunens näringslivsråd 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom dess syfte kommer att tillgodoses i och 
med starten av Näringslivsforum för utökad dialog. 

Sammanfattning av ärendet 
Motionen föreslår att näringslivsrådet ska öppnas upp för fler politiker, omfatta fler 
företag och organisationer samt att möten ska dokumenteras. Verksamheten föreslår 
att motionen avslås men att ett Näringslivsforum ska startas i syfte att utveckla 
dialogen mellan företag och politik. Möten kommer att hållas 1-2 gånger per år med 
representation från samtliga partier. Antal deltagare ska hållas till en mindre skala för 
att vidhålla dialogen. Näringslivsforum kommer att dokumenteras.  
Yttrande  
Näringslivsrådet, eller företagarrådet som det kallades tidigare i Orsa är ett informellt 
forum för dialog mellan kommunledningen och näringslivsrepresentanter.  
Syftet med näringslivsrådet är att ha en kontinuerlig dialog mellan kommunen och 
näringslivet i såväl strategiska framtidsfrågor som aktuella frågor. Det är ett informellt 
samtalsforum och därmed förs inga protokoll. Mötesfrekvensen varierar utifrån behov 
och näringslivets möjligheter. Näringslivsrådet har inga som helst beslutsbefogenheter 
utan är ett bollplank och en kommunikationsplattform för deltagarna.  
Deltagarna i näringslivsrådet representerar Orsa Besparingsskog, Företagarna, Visit 
Orsa, LRF, Grönklittsgruppen och Orsa kommun.  
Förslag till beslut innebär att Näringslivsrådet fortsätter i sin nuvarande informella 
form men ett utökat forum skapas för att utveckla dialogen med samtliga politiska 
partier. Näringslivsforum träffas 1-2 gånger per år och består av representanterna från 
näringslivsrådet och kompletteras med representanter från samtliga partier. Forumet 
kommer att dokumenteras. 

Beslutsunderlag 
Motion om att förbättra kommunens näringslivsråd 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom dess syfte kommer att tillgodoses i och 
med starten av Näringslivsforum för utökad dialog. Därmed anses motionen besvarad. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  
Verksamhetsområde samhälle 
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§ 71 OK KS 2021/00378-1 

 

Revidering av delegationsordning för Samhälle 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår:  
Kommunstyrelsen antar revidering av delegationsordning för utskott för samhälle 
enligt förslag 2021-09-02. 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av delegationsordning för utskottet för samhälle. 
 
Utskottet konstaterar att punkten om besvarande av remisser kommer att läggas under 
allmänna ärenden.  

Beslutsunderlag 
Förslag till delegationsordning för utskott för samhälle, 2021-09-02. 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår:  
Kommunstyrelsen antar revidering av delegationsordning för utskott för samhälle 
enligt förslag 2021-09-02. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 72 OK KS 2021/00379-1 

 

Förslag till sammanträdesplan 2022 utskottet för samhälle 
Beslut 
Utskottet för samhälle beslutar om följande datum för sammanträden under 2022: 25 
januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 17 maj, 8 juni, 23 augusti, 20 september, 18 
oktober, 1 november, 13 december. 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanträdesplan för utskottet för samhälle 2022. 

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle beslutar om följande datum för sammanträden under 2022: 25 
januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 17 maj, 8 juni, 23 augusti, 20 september, 18 
oktober, 1 november, 13 december. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 73  

 

Informationsärenden 
1. Uppvaktning årets eldsjäl 

Utskottet uppvaktar årets eldsjäl, Håkan 
Rundström. 

OK KS 2021/00015-68 

2. Nya hastigheter 
Mats Olsson informerar om 
hastighetsreglering inom Orsa kommuns 
tätbebyggda område.  

De lokala trafikföreskrifter som behövs för 
att reglera hastigheten inom tätbebyggda 
områden har varit på remiss till 
Trafikverket, Länsstyrelsen och 
räddningstjänsten. Grundhastigheten 
inom tätbebyggt område kommer vara 
40km/h och vid bostadsområden och 
skolor 30 km/h. I områden med glesare 
bebyggelser eller där vägen är anpassad 
sedan tidigare för högre hastighet kommer 
det vara 60km/h.  

OK KS 2021/00015-67 

3. Status utbyggnadsplan stadsnätet 
Emil Holback går igenom 
utbyggnadsplanen för stadsnätet i Orsa. 
Flera planerade områden är färdigställda 
under året, däribland Torsmo och Fryksås.  

Hittills i år är det 140 installerade kunder 
och ytterligare 83 planeras innan 
årsskiftet. 

Ytterligare information gäller ansökta 
bidragsprojekt, bland annat för 
Noppikoski m.fl. Unntorp m.fl. och 
Maggås. 

OK KS 2021/00015-63 

4. Löva Strand – marknadsanalyser 
Linn Löfman informerar att kommunen 
genomfört en marknadsanalys för Löva 
strand. Syfte är att få en tydlig bild av 
intresset för området. Analysen 
genomfördes via en webbenkät som 
skickades ut till en panel i Dalarnas, 
Gävleborgs, Stockholms, Södermanlands, 

OK KS 2021/00015-61 
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Uppsalas, Västmanlands och Örebros län i 
juni 2021 till vuxna över 18 år. 36% av de 
tillfrågade deltog i undersökningen. 

46% av de som svarade skulle kunna tänka 
sig att flytta till Orsa. 

5. Integrationen i Orsa siffror m.m. 
Sebastijan Fjellborg informerar om 
arbetslöshetsstatistiken i kommunen och 
integrationsenhetens arbete för ökad 
integration.  

Länsstyrelsen har beviljat 450.000 kr 
kopplade till projekt för att öka acceptans 
och förståelse för varandra. 
Planeringsmöte pågår och de första 
aktiviteterna är färdigplanerade inom kort. 

Från en mätning år 2020 är 12,4% i Orsa 
födda utomlands.  

OK KS 2021/00015-62 

6. Nytt bidrags- och bokningssystem 
Kultur och fritid 
Kultur och fritid håller på att införa ett 
nytt system för föreningsregister, 
bidragsansökningar och lokalbokningar.  
 
Barbro Fischerström visar utskottet 
systemet. 

OK KS 2021/00015-64 

7. Hur arbetar Fritid numera, efter 
omorganisation och 
generationsväxling? 
Barbro Fischerström informerar om hur 
fritidsgruppen arbetar i dag. 
Verksamheten är mindre sårbar på grund 
av roterande arbetsuppgifter där man 
enklare kan täcka upp för varandra vid 
frånvaro.  

På fritid planeras diverse renovationer på 
ishallen i form av byte av rör och ismaskin.  

Äventyrsbanan vid Orsa ishall ska byggas 
och projektet grönare centrum är i gång. 

OK KS 2021/00015-65 

8. Plan för grönare centrum 
Barbro Fischerström går igenom 
aktiviteter för grönare centrum i Orsa. I 
aktiviteterna ingår översyn av rabatter, 
trädskötsel och rensning av ogräs.  

OK KS 2021/00015-66 
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9. Prognos -delårsbokslut 
Prognosen för verksamhetsområde 
samhälle visar på överskott.  

OK KS 2021/00015-60 
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§ 74  

 

Delegationsbeslut 
1. Grannhörande - nybyggnation av 

enbostadshus 
OK KS 2021/00365-2 

2. Grannhörande - nybyggnad av carportar OK KS 2021/00386-2 
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