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Kommunstyrelsens utskott för samhälle 
Plats och tid: Kommunsalen, alt. via Teams 2021-06-16 kl. 13:00-16:05. 

Ajounering 14:08-14:15. 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande 
Magnus Bjurman (S), vice ordförande, deltar på distans 
Joep Meens (MP) ersättare för Leif Dahlfors (C), deltar på 
distans 
Lars-Olov Simu (KD), deltar på distans 
Joakim Larsson (M), deltar på distans 
 

Övriga deltagare: Birgitta Bogren, verksamhetschef samhälle 
Barbro Fischerström, kultur och fritidschef, deltar på distans 
Anneli Eriksson, trafikingenjör, deltar på distans § 57, § 60.1 
Elin Djus, mark och exploateringsingenjör, deltar på distans § 
60.2-60.3, § 60.9 
Linn Löfman, näringslivsutvecklare, deltar på distans § 60.4 
Ida Knutsson, ordförande Orsa ridklubb, deltar på distans § 
60.10 
Anna Erkers, sekreterare 

Utses att justera: Joep Meens  

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 

 

 56 - 60 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Joep Meens, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för 
samhälle 

Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

Överklagningstid:  

Anslaget sätts upp:  Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Innehållsförteckning 
Förändring av dagordning 

Riktlinje för vägbelysning inom Orsa kommun 

3 

4 

Finansieringsansökan från Nyföretagarcentrum norra Dalarna 2022-2024 5 

Föreningsutmärkelser 2021 6 

Informationsärenden 7 
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§ 56                   OK KS 2021/00015-33 

Förändring av dagordning 

Beslut 
Utskottet för samhälle beslutar att lägga till ett extra informationsärende:  

• Information om remisser  
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§ 57 OK KS 2020/00790-1 

 

Riktlinje för vägbelysning inom Orsa kommun 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att anta Riktlinje för vägbelysning 
inom Orsa kommun. Därmed upphävs tidigare beslut från 2010-11-29. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har en policy från 2010 (d.nr. 10/118-317). Policyn är snävt skriven och 
kan upplevas svår att tolka i vissa delar. Den börjar även att bli till åren och behöver 
revideras.  
 
Orsa kommun Samhälle har därför tagit fram en riktlinje som vi önskar ska ersätta den 
tidigare policyn. Anledningen till att vi istället för att ta fram en ny policy tar fram en 
riktlinje, är att det tagits fram information om hur de olika styrdokumenten ska 
benämnas. När man läser i informationsdokumentet så ska denna typ av styrdokument 
benämnas riktlinje och beslutas av kommunstyrelsen.  
 
Den nya riktlinjen är uppdelad i olika delar. Dels behandlar den ny exploatering men 
den behandlar även förändringar av befintliga anläggningar. Det finns även med ett 
avsnitt som berör överlämnande av anläggning till andra intressenter.  
 
Med den nya riktlinjen anser vi att det blir tydligare och lättare att hantera ärenden 
som berör vägbelysning. Det kommer även att bli lättare att ta fram handböcker utifrån 
den nya riktlinjen.  

Beslutsunderlag 
Riktlinje för vägbelysning inom Orsa kommun. d.nr. OK KS 2020/00790. 
Policy nya vägbelysningspunkter. d.nr. 10/118 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att anta Riktlinje för vägbelysning 
inom Orsa kommun. Därmed upphävs tidigare beslut från 2010-11-29. 

Sändlista 
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§ 58 OK KS 2021/00215-2 

 

Finansieringsansökan från Nyföretagarcentrum norra 
Dalarna 2022-2024 
Beslut 
Utskottet för samhälle beviljar finansieringen av Nyföretagarcentrum norra Dalarna 
med 35 000 kr/år i tre år (2022-2024). Finansieringen genomförs med 
näringslivskontorets budgeterade medel.  

Sammanfattning av ärendet 
Våren 2019 har Mora, Orsa, Älvdalens kommuner i samarbete med näringslivet i norra 
Dalarna startat upp Nyföretagarcentrum norra Dalarna (NFC). 
Syftet med NFC är att ge kostnadsfri rådgivning till personer som vill eller precis har 
startat företag. Samtidigt jobbar NFC med nätverksträffar och föreläsningar för att 
utveckla och stimulera nyföretagandet i norra Dalarna. 
NFC drivs som ideell förening där kommunerna och näringslivet har representanter i 
styrelsen.  
 
Under perioden juni 2019 – maj 2021 har totalt 92 rådgivningar genomförts i Orsa och 
det har registrerats 14 nystartade företag av personer på rådgivning. 
 
Verksamheten omsätter ca. 500 000 kr/år och finansieras till ca. 60% av näringslivet 
(riktlinje är att ca. 50% skall finansieras av näringslivet). Resterande del är finansierat 
av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner och fördelats efter antalet invånare (5 
kr/invånare).  
 
NFC ansöker om fortsätt finansiering med 5 kr/invånare (35 000 kr/år) för perioden 
2022-2024. 

Beslutsunderlag 
Finansieringsansökan Nyföretagarcentrum norra Dalarna 
Bilaga, Statistik 20190601-20210531 alla 3 kommuner 
Statistik 20190601-20210531 Orsa 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle beviljar finansieringen av Nyföretagarcentrum norra Dalarna 
med 35 000 kr/år i tre år (2022-2024). Finansieringen genomförs med 
näringslivskontorets budgeterade medel.  

Sändlista 
Therese Nielsen, verksamhetsledare NFC norra Dalarna 
Lars Ohlsson (Dala Laminat AB), styrelseordförande NFC norra Dalarna 
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§ 59 OK KS 2021/00145-2 

 

Föreningsutmärkelser 2021 
Beslut 
Utskottet för samhälle utser Håkan Rundström till Årets Eldsjäl. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016 att inrätta tre utmärkelser att utdelas till personer i 
Orsas föreningsliv. Utmärkelserna finns i tre kategorier; Årets Eldsjäl, Årets Deltagare 
och Årets Nykomling. Föreningar och allmänhet nominerar, och utskottet för samhälle 
beslutar. 

Beslutsunderlag 
Kriterierna är följande (enligt OK KS 2016/00207): 
Till Årets Eldsjäl nomineras personer som gör betydelsefulla insatser för föreningen. 
Personen bär på mycket kunskap, driver föreningen framåt med sitt engagemang och 
gör det där lilla extra för att föreningen ska fungera. Det kan vara som ledare, 
styrelsemedlem eller i annat arbete nära knutet till föreningen, dock ej anställd 
personal. Prissumma 7000 kronor. 
 
Årets Deltagare är en person som utmärker sig som deltagare i föreningens 
verksamhet. Deltagaren är en juste person med positiv inställning som kämpar när det 
är motigt, som utvecklas, som drar med sig andra, som stöttar andra och som bidrar till 
bra stämning och sammanhållning. Prissumma 5000 kronor. 
 
Årets Nykomling är en person som det senaste året kommit in i föreningen eller fått en 
ny position. Personen tar sig an uppgiften med entusiasm, idéer, nyfikenhet, kunskap, 
engagemang och en vilja att lära sig mer. Det kan vara som ledare, styrelsemedlem eller 
i annat arbete nära knutet till föreningen, dock ej anställd personal. Prissumma 3000 
kronor. 
 
Till Årets Eldsjäl har två (2) nomineringar inkommit. 
 
Till Årets Deltagare och Årets Nykomling finns inga nomineringar. 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle utser xx till Årets Eldsjäl. 

Sändlista 
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§ 60  

 

Informationsärenden 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

Information om remisser 
Kommunstyrelsens ordförande kommer 
svara på två remisser på grund av kort 
remisstid: 

- Yttrande till regeringen avseende 
Förslag till principer för att utse 
regionalstödskarta för perioden 
2022–2027. 

- Ytterligare yttrande till 
Trafikverket avseende 
Ombyggnation E45 Vattnäs – 
Trunna. 
 

Skyddsjägare 
Elin Djus informerar om riktlinjer för 
kommunala skyddsjägare. Avtal kommer 
skrivas med tre jägare.  

Beslut om riktlinje tas senare i höst. 

OK KS 2021/00015-33 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
OK KS 2021/00015-45 

3. Namnbyte bostadsområde 
Styversbacken 
Birgitta Bogren informerar att det finns 
planer på att byta namn på Styversbacken 
till Löva strand för att stärka 
bostadsområdets attraktivitet. 

OK KS 2021/00015-44 

4. Redovisning Företagsklimat 
Linn Löfman redovisar enkätundersökning 
om Företagsklimat som Svenskt Näringsliv 
genomfört. Sammanfattande omdömet för 
företagsklimatet i Orsa är bra och har legat 
stabilt de senaste tre åren. 76 företag i 
Orsa deltog i undersökningen. 

OK KS 2021/00015-49 

5. Utformning Spiran-rondellen 
Barbro Fischerström informerar om 
utsmyckning av den rondell där 
konstverket ”Spiran” tidigare stod. Det 
finns planer på att placera två häststatyer 

OK KS 2021/00015-46 
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gjorda av sten i rondellen. Andra alternativ 
diskuteras. 

6. Nytt boknings- och bidragssystem 
I slutet av juni har Mora, Orsa och 
Älvdalens kommuner ett uppstartsmöte 
för ett system som möjliggör digitala 
bidragsansökningar och lokalbokningar. 

OK KS 2021/00015-47 

7. Omorganisation Arbetsmarknad och 
Integration 
Birgitta Bogren informerar att i höst slås 
båda enheterna ihop till en enhet.  

OK KS 2021/00015-48 

8. Färdplan Visit Dalarna 
Mikael Thalin återrapporterar från 
styrelsemöte om färdplan för Visit 
Dalarna. 

Destinationsbolaget Visit Dalarna har ett 
övergripande ansvar för utvecklingen av 
Dalarnas besöksnäring och ägs av 
Dalarnas 15 kommuner. Sedan bildandet 
har bolaget och ägarnas förväntningar inte 
överensstämt. 

I ett förslag till färdplan ska varje kommun 
ha en affärsutvecklare lokalt på plats minst 
en dag i veckan. Ytterligare ska en 
handlingsplan tas fram som följs upp 
årligen. Utöver det föreslås grundavtalet 
att justeras. 

Birgitta Bogren delger utskottet att Visit 
Dalarna anställt en lokal affärsutvecklare 
som ska vara på plats i Orsa en dag i 
veckan. 

OK KS 2021/00015-43 

9. Båtliv Orsa 
Barbro Fischerström informerar om ett 
arbete för att utveckla båtlivet i Orsa, 
bland annat båthamnen samt utveckling av 
båtplatser i Styversbacken i samband med 
exploatering av området.  

Intresset för båtar och båtliv har ökat och 
det finns önskemål om ny brygga vid 
Udden för besökare. Finansiering, drift, 
ägande och utformning kommer ses över. 

OK KS 2021/00015-50 

10. Föreningsfrågor 
Ida Knutsson informerar om 

OK KS 2021/00015-51 
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dammbekämpning vid ridanläggningen 
och diskuterar alternativ till lösningar. Det 
går åt stora summor varje år till saltning 
och vattning för att förhindra damm.  

Barbro Fischerström informerar att det är 
högt tryck på istider för föreningar i Orsa 
ishall. Tiderna prioriteras barn-unga-
vuxna. 
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