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Forum Orsa 

Liselott Hansson Malmsten 

Näringslivs– och utvecklingskontoret 

liselott.hansson@orsa.se 

Tfn: 0250-55 22 02 



Vad är Forum Orsa? 

Fö r att underla tta fö r dig söm vill genöm-

fö ra ett evenemang, fa  hja lp vid nyetable-

ring eller utveckling av din befintliga 

verksamhet finns Forum Orsa. Vi har 

skapat ett bra samarbete mellan kömmu-

nernas fö rvaltningar söm ga r ut pa  att 

gö ra det enklare fö r dig söm kund till 

kömmunen att fa  svar pa  dina fra gör. Ma l-

sa ttningen a r att du ska ha mö jlighet att 

ha köntakt med en enda persön, söm helt 

enkelt samördnar ett mö te öch köntakter 

med flera fö rvaltningar  samtidigt. 

Bö rja med att köntakta na gön av va ra 

köntaktpersöner. Efter det inledande 

samtalet kallar din köntaktpersön till ett 

mö te med dig öch de persöner söm berö rs 

av ditt a rende. Du fa r da  prata med alla 

inblandade pa  plats. Behö ver du sen mer 

införmatiön kan du direkt böka tider fö r 

ytterligare samtal med ra tt persöner. 

Välkommen att höra av dig! 

 

 

 

För mer information, se vår hemsida www.orsa.se 

Förvaltningar & kontaktpersoner 

Näringslivs– och utvecklingskontoret 
Erbjuder service till blivande öch befintliga fö reta-
gare, inöm etableringar, lökaler, investeringar, ny-
byggnatiöner, mö tesplatser, finansiering, öch prö-
jektra dgivning. Ansvarar a ven fö r besö ksna rings– 
öch landsbygdsutveckling, 
 

Kontaktpersoner: 
Liselött Hanssön Malmsten 0250-55 22 02 
Olöf Herkö   0250-55 21 19 

Miljökontoret 
Arbetar fö r att skydda ma nniskörs ha lsa, sa kersta lla 
göd livsmedelshygien,  enskilda avlöpp, bevara den 
biölögiska ma ngfalden, fra mja husha llning av natur-
resurser öch fö rhindra utsla pp söm fö rörenar luft, 
mark eller vatten. 
 

Kontaktpersoner: 
Elisabeth A ka rbja r   0250-55 22 74 
Annica Edströ m   0250-55 23 17 

Fritids- och servicekontoret 
Har ett samördnande ansvar fö r lökalfö rsö rjning till 
kömmunens ölika verksamheter, gatör, va gar, parker 
öch fritidsverksamheten samt bevakar trafiksa ker-
heten i kömmunen. Stadsna tsutbyggnad öch anslut-
ningsfra gör. 
 

Kontaktperson: 
Tf. Hans-Erik Bergman   0250-55 21 00 

Räddningstjänsten 
Skadefö rebyggande arbete sker genöm att utfö ra 
tillsyner enligt lagen öm skydd möt ölyckör, tillsta nd 
öch tillsyn av brandfarlig vara, samra d vid ny- öch 
öm/tillbyggnader m.m. 
 

Kontaktpersoner: 
Per-Erik Jönssön   0250-55 21 93 

Förvaltningar & kontaktpersoner 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Hanterar fra gör kring bygglöv öch planla ggning, i 
detta inga r löv fö r skyltar öch fö r a ndrad verksam-
het i befintliga lökaler. Ansvarar a ven fö r tillsyn 
enligt plan- öch bygglagen samt gestaltningsfra gör 
söm berö r öffentlig miljö  öch bebyggelse. 

Kontaktpersoner: 
Rölf Larssön   0250-262 56 
Ulla Bjö rklund   0250-262 70 
 
Socialförvaltningen 
Söcialfö rvaltningen ansvarar fö r serveringstillsta nd 
enligt alköhöllagen. 
 
Kontaktperson: 
Anders Rösell   0250-55 21 20  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Orsas skölör, fö rskölör, dagbarnva rdare, elevha lsa, 
fritidsverksamhet öch musiksköla. 
 
Kontaktperson: 
Lena Petterssön   0250-55 22 12 

Nodava 
NODAVA ansvarar fö r verksamheterna allma nt vat-
ten öch avlöpp samt husha llsavfall öch a tervinning. 
 
Kontaktperson:  
Lena-Stina Bjö rklund    0250-55 27 00 
lena-stina.björklund@nödava.se 

Vill du skicka e-pöst till na gön av köntaktpersöner-
na anva nd fö rnamn.efternamn@örsa.se 

ORSA KOMMUN 


