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Kommunstyrelsens utskott för samhälle 
Plats och tid: Kommunsalen, 2022-06-09 kl. 13:00-15:30 

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

Övriga deltagare: Birgitta Bogren, verksamhetschef samhälle 
Klaus Csucs, näringslivsutvecklare, Linn Löfman 
näringslivsutvecklare § 44-47 § 49.1-49.2 
Elin Djus, mark- och exploateringsingenjör § 49.4 
Maria Grudin § 49.5 

Utses att justera: Leif Dahlfors 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 

44 - 50 

______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

______________________________________ 

Leif Dahlfors, justerare 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för 
samhälle 

Sammanträdesdatum: 2022-06-09 

Överklagningstid: 2022-06-21 – 2022-07-12 

Anslaget sätts upp: 2022-06-21 Anslaget tas ner: 
2022-07-14 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

____________________________ 

Underskrift 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Tillstånd att sätta upp valaffischer på kommunal mark 
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Deltagande och medfinansiering Leader 2023 - 2030 5 

Evenemangsstöd, SM i fältskytte på Tallhed 6 
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§ 44 OK KS 2022/00248-1 

Förändring av dagordning 
Beslut 
Utskottet för samhälle godkänner den förändrade dagordningen med tillägg av ett extra 
beslutsärende: 

• Evenemangsstöd, SM i fältskytte på Tallhed 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 45 OK KS 2022/00248-1 

Tillstånd att sätta upp valaffischer på kommunal mark 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Med stöd av 43 § väglagen (1971:948) och 6 § lagen (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, meddelar Orsa kommun de politiska 
partier som deltar i valet 2022, tillstånd till valaffischering på kommunal mark utmed 
kommunala vägar inom Orsa kommun. 

Tillståndet gäller under tidsperioden 7 augusti – 19 september 2022 med anledning av 
valkampanj. Tillståndet gäller inom detaljplanelagt område. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller tillstånd för valaffischering på kommunal mark och utmed kommunala vägar 
för de politiska partier som deltar i valet 2022. 

Dock gäller följande villkor för tillståndet: 

- Valaffischer får inte placeras i kurvor, i cirkulationsplatser eller så att sikten
skyms för fordonsförare.

- Affischer ska placeras minst 75 meter från vägkorsningar och
cirkulationsplatser, minst 50 meter från vägmärken samt minst 5 meter från
vägkanten.

- Valaffischer får inte ges sådan utformning att de kan förväxlas med vägmärken
eller trafikanordningar.

- Valaffischers storlek får inte överskrida 4 m² (kvadratmeter).
- Valaffischer ska tas ned senast den 19 september 2022.
- Valaffischer ska ägnas sådan tillsyn att de inte vållar nedskräpning.

Tillstånd utanför kommunal mark förutsätter att berörda markägare har medgivit att 
affischer får sättas upp. 

Länsstyrelsen har tidigare meddelat tillstånd utanför detaljplanelagt området. 

Beslutsunderlag 
Beslut om tillstånd för valaffischering, Länsstyrelsen Dalarna 2022-05-09 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Med stöd av 43 § väglagen (1971:948) och 6 § lagen (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, meddelar Orsa kommun de politiska 
partier som deltar i valet 2022, tillstånd till valaffischering på kommunal mark utmed 
kommunala vägar inom Orsa kommun. 

Tillståndet gäller under tidsperioden 7 augusti – 19 september 2022 med anledning av 
valkampanj. Tillståndet gäller inom detaljplanelagt område. 

Sändlista 
Politiska partier representerade i KF 
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§ 46 OK KS 2022/00243-1 

 

Deltagande och medfinansiering Leader 2023 - 2030 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att besluta att ingå i Leaderområdet 
2023 – 2030 genom medlemskap och finansiering i den ideella föreningen. 
 
Medel anslås ur näringslivskontorets budget (medel till KS förfogande) för 
medfinansiering med högst 1 209 000 kronor att utbetalas med en femtedel varje år 
under 5 år (Leaderperioden), samt att uppdra åt kommunchef Marie Ehlin att fastställa 
medfinansieringens storlek och underteckna medfinansieringsintyg när 
utvecklingsstrategi är fastställd, Leaderområdet etablerat och slutlig fördelning av 
statsanslag gjorts. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun tillsammans med Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Malung-Sälen, Mora, 
Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner ingår i Leader Dalälvarnas utvecklingsområde 
och medfinansierar ett projekt som bedrivs under programperioden. Totalt medfinansierar 
ingående kommuner projektet med 33 procent av totalt beviljade projektmedel. 
 
Ett erbjudande finns nu att ingå i Leaderområde 2023-2030 för att stimulera utveckling av 
landsbygden i EU:s medlemsländer. Syftet med Leader är att genom finansiering av projekt 
stimulera aktörer såsom föreningar, företag i samverkan, organisationer och kommuner att 
utveckla idéer som främjar utveckling och skapar arbetstillfällen på landsbygden. En viktig 
del är kommunernas obligatoriska medfinansiering, genom den kan godkända projekt 
finansieras fullt ut, vilket underlättar för projektägare att kunna genomföra sina idéer. 
Förslaget till strategi bygger på Dalastrategin och befintliga planer inom varje kommun. 
Förslaget till övergripande vision lyder: ”En tilltalande landsbygd där samarbete lönar sig 
och nyfikenhet ska ge en hållbar tillväxt på djupet.” För att följa visionen och nå uppsatta 
mål föreslås att insatserna skall riktas till tre insatsområden: 
1. Livsmiljöer och lokalt engagemang  
2. Digitalisering, infrastruktur och service  
3. Hållbart näringsliv och en livskraftig landsbygd 

Beslutsunderlag 
- Inbjudan till medfinansiering Leader.pdf 
- Sammanfattning lokal utvecklingsstrategi.pdf 
- Leader presentation på näringslivsforum.pdf 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår Kommunstyrelsen att besluta att ingå i Leaderområdet 2023 
– 2030 genom medlemskap och finansiering i den ideella föreningen. 
 
Medel anslås ur näringslivskontorets budget (medel till KS förfogande) för medfinansiering 
med högst 1 209 000 kronor att utbetalas med en femtedel varje år under 5 år 
(Leaderperioden), samt att uppdra åt kommunchef Marie Ehlin att fastställa 
medfinansieringens storlek och underteckna medfinansieringsintyg när utvecklingsstrategi 
är fastställd, Leaderområdet etablerat och slutlig fördelning av statsanslag gjorts. 

Sändlista 
  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
SAMHÄLLE 
Sammanträdesdatum: 2022-06-09 
Dokument nr: OK KS 2021/00018-56 

6(10) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 47 OK KS 2020/00874-4 

 

Evenemangsstöd, SM i fältskytte på Tallhed 
Beslut 
Utskottet för samhälle beslutar att stödja pistolskytte SM 2022 på Tallhed med 50 000 
kr.  

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet arrangerar Dalarnas pistolskyttekrets SM 
i Fältskytte 2022 på Tallhed (7-10 juli). Tävlingarna var planerade till sommaren 2021, 
men blev flyttade till 2022 pga Covid-pandemin. 
 
För att kunna genomföra tävlingarna på ett välordnat sätt ansöker Dalarnas 
pistolskyttekrets om ett bidrag om 50 000 kr. Detta bidrag kommer användas till att 
täcka praktiska kostnader på plats vid Tallhed. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om evenemangsstöd, Dalarnas pistolskytteskrets 
Bilaga 1 Karta tävlingsområde 
Bilaga 2 Budget SM Orsa kommun 
Bilaga 3 Bilder från tidigare SM i fältskytte 
Evenemangsansökan Orsa kommun 

Förslag till beslut 
Verksamhetsområdet samhälle föreslår utskottet för samhälle att stödja pistolskytte 
SM 2022 på Tallhed med 50 000 kr.  

Sändlista 
Dalarnas pistolskytteskrets 
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§ 48 OK KS 2022/00242-2 

 

Svar på remiss om regional kultur- och bildningsplan i 
Dalarna 2023-2026 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att anta förslag till svar på remiss om 
regional kultur- och bildningsplan i Dalarna 2023-2026 som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstinget Dalarna har skickat remiss om den nya regionala kultur- och 
bildningsplanen som är avsedd att gälla 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Förslag till svar på remiss om regional kultur- och bildningsplan i Dalarna 2023-2026. 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att anta förslag till svar på remiss om 
regional kultur- och bildningsplan i Dalarna 2023-2026 som sitt eget. 

Sändlista 
Landstinget Dalarna 
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§ 49  

 

Informationsärenden 
1. Buchtmedel 2022 

Linn Löfman informerar om planerade 
insatser och aktiviteter för Buchtpengar 
under 2022, som tex. Orsa företagarmässa 
och Nyföretagarcentrum. Syftet med 
pengarna är att stärka kommunens 
förutsättningar för att utveckla 
företagsklimatet och näringslivet. 

OK KS 2022/00009-46 

2. Företagsklimat 
Klaus Csucs informerar om en 
attitydundersökning som görs årligen av 
Svenskt Näringsliv. I undersökningen mäts 
företags upplevelser av att driva företag i 
sin kommun och svaren ger en bild av hur 
företagsklimatet uppfattas av företagen.  

Klaus visar enkätfrågorna som ställts samt 
företagarnas betyg. Orsa har bäst placering 
i Dalarna. 

Ytterligare information handlar om arbetet 
med Näringslivsstrategin 2023-2026 som 
beslutas i höst. 

OK KS 2022/00009-47 

3. Status för extra medel inom Kultur 
och fritid 
Birgitta Bogren informerar om extra 
pengar som kommunen har avsatt för 
kultur och fritid. Pengarna ska bland annat 
gå till anläggningar på Lillåvallen, 
Spiranrondellen och arbete med 
föreningsutveckling.  

OK KS 2022/00009-44 

4. Bostadsutveckling 
Elin Djus informerar om planerade 
försäljningar av tomter i Orsa, bland annat 
Måsen, Odlingen och Nedre Kuruld. 

Kommunen kommer utlysa en 
markanvisningstävling för Hästen 11, 
vilket innebär att intressenter tävlar om 
marken där det bästa förslaget vinner. 

OK KS 2022/00009-45 
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5. Mål och uppdrag 2023 
Maria Grudin informerar om 
organisationen, planeringen och 
tidsplanen för kommunens övergripande 
mål och verksamheternas mål. 

 

OK KS 2022/00009-43 
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§ 50

Delegationsbeslut 
1. Tillstånd för torgförsäljning 7 juni-9 juli

2022  
OK KS 2022/00069-10 

OK KS 2021/00524-5 2. Grannehörande - bygglov nybyggnad 
enbostadshus

3. Tillfälligt avtalsservitut till förmån för 
Vångsgärde 1:29

OK KS 2022/00235-2 




