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Kommunstyrelsens utskott för samhälle 

Plats och tid: Kommunsalen, 2020-10-20 kl. 13:00 – 15:50 

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 
Barbro Fischerström, kultur- och fritidschef 
Sebastijan Fjellborg, enhetschef arbetsmarknadsenheten 
Fredrik Larsson och Majlis Ersson § 55.1 
Anneli Eriksson, trafikingenjör § 55.2 
Klaus Csucs, näringslivsutvecklare § 55.3 
Emil Holback, projektsamordnare § 55.4 
Birgitta Moraeus, sekreterare 
 

Utses att justera: Leif Dahlfors (C) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Birgitta Moraeus, sekreterare 

 

Paragraf 53 - 57 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Leif Dahlfors, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för 
samhälle 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Överklagningstid: 2020-11-03 – 2020-11-24 

Anslaget sätts upp: 2020-11-03 Anslaget tas ner: 2020-11-25 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Dalarna 

3 

Förlusttäckning 2020, Orsa Yran 4 

Informationsärenden 6 

Delegationsbeslut 9 

Delgivningar 10 

  

 

 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
SAMHÄLLE 
Sammanträdesdatum: 2020-10-20 
Dokument nr: OK KS 2020/00006-23 

3(10) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 53 OK KS 2020/00753–2 

 

Svar på Motion angående strategiska turismfrågor och 
samarbetet med Visit Dalarna 

Beslut 
Utskottet för samhälle förslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun är sedan 2017 delägare i destinationsbolaget Vist Dalarna AB som har i 
uppdrag att utveckla besöksnäringen i Dalarna. 

Inom verksamhetsområde samhälle där ansvaret för besöksnäringsfrågorna ligger 
pågår ett arbete med en ny Näringslivsstrategi för 2021–2022. Besöksnäringsfrågorna 
kommer att vara ett prioriterat område i strategin. Det har bland annat genomförts 
workshops med Visit Orsa, kommunen och Orsa Besparingsskog inför den lokala 
utvecklingsplanen för besöksnäringen. 

Ett avstämningsmöte med Visit Dalarna, Visit Orsa och kommunen är inplanerat i 
oktober för att få den gemensamma planen och förtydliga ansvarsområden och roller 
för utveckling och samarbete i Orsa. 
 

Beslutsunderlag 
Motion från Moderaterna angående strategiska turismfrågor och samarbetet med Visit 
Dalarna 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle förslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 54 OK KS 2020/00419–5 

 

Förlusttäckning 2020, Orsa Yran 

Beslut 
Utskottet för samhälle beslutar stödja OrsaYran med 40 000 kronor ur budget för 
evenemangsstöd 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Våren 2020 beslutade samhällsutskottet om evenemangsstöd till OrsaYran. Beslutet 
fattades under förutsättning att de fem ”yrorna” skulle genomföras. Vid beslutstillfället 
var detta ännu inte beslutat på grund av Covid19-pandemin. Senare fattade föreningen 
det oundvikliga beslutet att inte genomföra yrorna 2020. 

Föreningen har efter sommaren inkommit till samhälle med en begäran om hjälp att 
täcka årets uppkomna underskott i storleksordningen 78 000 kronor. 

Yttrande 
Verksamhetsområde samhälle har träffat företrädare för OrsaYran för att försöka hitta 
en möjlig lösning. Yran är ett starkt kännetecken för Orsa, och en mångårig tradition. 
Samtidigt har hela föreningslivet allt svårare att rekrytera styrelse och 
nyckelfunktionärer och OrsaYran är inget undantag. Något som i det sammanhanget 
talar till OrsaYrans nackdel är det faktum att organisationen har formen ekonomisk 
förening, vilket ställer hårdare krav på styrelsefunktionärer. 

OrsaYrans begäran handlar om ekonomiskt stöd. Det var därför naturligt att även titta 
på föreningens ekonomiska förutsättningar. Det underskott som föreningen begärt stöd 
för har naturligtvis uppstått på grund av uteblivna intäkter till följd av Covid19 och inte 
i första hand för höga utgifter. Föreningen har under åren byggt upp ett visst kapital, 
och skulle klara att täcka hela underskottet 2020 även om det naturligtvis skulle tära på 
marginalerna. 

Sammantaget landade samtalet i 

 att samhälle ska bistå föreningen med ombildning av den ekonomiska 
föreningen till en ideell förening. 

 att samhälle tittar på möjligheterna att erbjuda en långsiktig trygghet för 
föreningen, eventuellt i form av ett uppdragsavtal. 

 att OrsaYran som företeelse behöver få ett ökat engagemang från Orsaborna för 
att kunna fortsätta vara ett starkt varumärke för Orsa, samt 

 att föreslå samhällsutskottet att hjälpa OrsaYran med de fasta kostnaderna för 
2020, till en summa av 40 000 kronor för hyreskostnader och 
redovisningstjänster. 

Övriga kostnader inom underskottet täcks av föreningens sparkapital. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Barbro Fischerström 2020-10-09 
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Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle beslutar stödja OrsaYran med 40 000 kronor ur budget för 
evenemangsstöd 2020. 

Sändlista 
OrsaYran 
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§ 55  

 

Informationsärenden 

1. Uppvaktning - Årets Eldsjäl och Årets Deltagare 

Kommunstyrelsen beslutade 2016 att inrätta 

utmärkelser att utdelas till personer i Orsas 

föreningsliv. Nominering kan göras av privatperson 

eller förening. 

I år utses Fredrik Larsson, Ovansiljans Sportklubb, till Årets 

Eldsjäl och Majlis Ersson, Korpen, till Årets Deltagare. Båda 

uppvaktas med blommor, diplom och en prischeck. 

 

2. Rapport - bedömning av bevarande, Bågbron 

En broteknisk utredning av bågbron över Ore älv har gjorts 

av WSP Bro & vattenbyggnad och presenteras i en rapport. 

Bron är byggd 1925–1926 och är i dag en av få kvarvarande 

broar av denna typ i landet. 

Med de skador som upptäckts vid inspektionen är 

bedömningen att bron går att reparera för att kunna 

fungera som gång- och cykelbro med en ytterligare livslängd 

på 30 – 50 år. Om skadorna på bron åtgärdas i rimlig 

omfattning, för att förlänga livslängden och öka säkerheten 

för gångare och cyklister, uppskattas kostnaden till ca 7 mkr 

av WSP. 

Trafikingenjör Anneli Eriksson väntar på svar från 

Trafikverket och Region Dalarna om det finns möjlighet att 

söka bidrag för reparationen. 

En underhållsplan bör upprättas som också ska innehålla 

en kostnadskalkyl för löpande underhåll. 

OK KS 2019/00264–4 

3. Näringslivsstrategi 

Klaus Csucs informerar om Näringslivsstrategi 2021–2022 

som håller på att arbetas fram. 

I Näringslivsrankingen är Orsa kommun nu på plats 83. 

Utifrån de enkätsvar som kommit in från företagare 

kommer prioriterade områden lyftas upp i 

Näringslivsstrategin, till exempel: 

 Lokal infrastruktur 

 Förenklade rutiner vid myndighetsutövning 

 Utveckling av e-tjänster 

 Besöksnäring 
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4. Stadsnätet utbyggnadsplan och nya medel från 

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) 

Emil Holknekt informerar om inom vilka områden 

fiberutbyggnad planeras, pågår eller är färdigställda. 

När det gäller driften av bredbandet så förbereds det 

installation av backupfunktion vid eventuella strömavbrott. 

Ett särskilt erbjudande har gått ut till allmänna 

samlingslokaler/bystugor för installation av bredband. 

Några avtal har redan tecknats. 

Bredbandsmålet för Orsa kommun är uppfyllt till 85% 

(oktober 2020). 

Orsa kommun kommer att söka medel för 

bredbandsutbyggnad från Europeiska regionala 

utvecklingsfonden men det är ännu osäkert hur 

fördelningen av medel kommer att ske mellan Sveriges 

kommuner. 

 

5. Visit Dalarna avtal 

Birgitta Bogren visar en informationsfilm från Visit Dalarna 

om hur arbetet ska ske framöver med de nya 

informationspunkterna, InfoPoints, som kommer att 

placeras ut och ersätta turistbyråerna. Målet är att det ska 

finnas minst 50 InfoPoints i Dalarna mot tidigare 13 

turistbyråer. 

En InfoPoint placeras lokalt i en butik eller hos ett företag 

där besökare, i till exempel Orsa, kan få hjälp med 

information om närområdet.  

 

6. Återrapport från lägesbildsgruppen gällande 

fråga om integration 

Sebastijan Fjellborg informerar om senaste mötet med 

lägesbildsgruppen där deltagare från alla verksamheter i 

kommunen träffas. Lägesbildsgruppen träffas var tredje 

vecka. 

 

7. Hemleveranser på landsbygd och i mindre 

tätorter 

Birgitta Bogren informerar om Vinnova-projektet som 

startats av Svenska Miljöinstitutet om hur man kan skapa 

effektiva och miljövänliga lösningar genom samordning 

med andra transporter. Mora, Orsa och Herrljunga deltar 

som testpiloter i projektet 

Syftet är att utveckla samordnade hemleveranser av 

livsmedel och varor till äldre och utsatta grupper på 

landsbygden och i minder tätorter och att säkra jobb för 

OK KS 2020/00533–1 
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lokala butiker och restauranger.  

I projektet kommer man att bygga vidare på 

hemleveranslösningar som har tagits fram under 

coronakrisen. I Orsa kommun har till exempel tagits fram 

lösningar som bygger på frivilliga insatser av kommunens 

invånare. 
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§ 56  

 

Delegationsbeslut 

1. Fördelning av kommunalt LOK-stöd för 

vårterminen 2020 

OK KS 2020/00629–11 
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§ 57  

 

Delgivningar 

1. Miljösanktionsavgift, Orsa ishall, Slättberg 

15:7 

OK KS 2020/00712–1 
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