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Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 
Tid: 2019-04-15 kl. 13:00 
Plats: Kommunsalen 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Svar på remiss om ansökan om gymnasieutbildning, 

Thoréngruppen AB 
Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår: 
Kommunstyrelsen ansluter sig till gemensamma gymnasienämndens 
remissyttrande. I de fall gymnasienämnden avstår från att yttra sig avstår 
även Orsa kommun att yttra sig. 

 2. Fyllnadsval av ersättare till utskottet för lärande 
 
 

 3. Regler för kommunalt partistöd 2019 - 2022  
(protokollsutdrag från utskottet den 9/4 skickas senare) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta regler för kommunalt 
partistöd 2019 - 2022. 
 

 4. Bredband - Utbyggnadsplan 2019 
Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår: 
Kommunstyrelsen antar förslaget till utbyggnadsplan för bredband 2019.  
 

 5. Självkostnad för anvisad adoptionsutbildning 
Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastslår en avgift på upp till 4 200 
kr exklusive moms per person för en anvisad föräldrautbildning gällande 
adoption. 

 6. Revidering av arkivreglemente för hantering av arkiv i Orsa 
kommun (protokollsutdrag från utskottet den 9/4 skickas senare - 
Cecilia Bogg 15.15-15.25) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer förslaget till 
arkivreglemente för hantering av arkiv och därmed upphör tidigare versioner 
att gälla.  
 

 7. Riktlinjer för bevarande av digital information (protokollsutdrag 
från utskottet den 9/4 skickas senare - Cecilia Bogg) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för bevarande av digital information. 
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 8. Policy för informationssäkerhet och dataskydd 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar förslaget till policy för 
informationssäkerhet och dataskydd. 
 

 9. Svar på motion om personalbemanningen inom vård- och omsorg 
(Jesper Karlsson) 
Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige besvarar motionen med att det inte 
behöver införas en metod för att mäta bemanningsbehoven inom omsorgen i 
kommunen. 

 10. Svar på remiss om anpassning av bestämmelser om kontroll i 
livsmedelskedjan till EUs nya kontrollförordning 
Förslag till beslut 
Miljönämnden föreslår kommunstyrelsen att lämna följande synpunkter på 
förslaget till anpassning av bestämmelserna om kontroll i livsmedelskedjan 
till EU:s nya kontrollförordning. 
 
Synpunkter 
Miljönämnden anser att det är bra att det finns möjlighet att kunna 
genomföra anonyma kontrollköp för att kunna bedriva en ändamålsenlig 
kontroll av näthandlare. Miljönämnden anser att det är bra att det blir 
tydligare med vad som gäller om kommuner brister i sin skyldighet att 
bedriva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Det är viktigt att 
staten har möjlighet att agera mot de kommuner som inte uppfyller kraven 
för att få en så likvärdig kontroll som möjligt i landet. 
 
Miljönämnden anser att om det ska införas efterhandsdebitering av 
kontrollavgifter så ska det vara obligatoriskt för alla kontrollmyndigheter. Det 
behöver också tydligt styras upp hur efterhandsdebiteringen ska genomföras, 
vilka standardiserade kontrollfrekvenser och tidsåtgång som ska gälla. 
 
Miljönämnden upplever inte att dagens system med förhandsdebitering 
ifrågasätts bland livsmedelsverksamheterna, utan de får idag den kontroll de 
betalar för och det är det viktigaste. De risker vi ser med efterhandsdebitering 
är att det kan bli en ökad administrativ börda för kommunerna samt svårare 
att få en bra prognos på intäkterna och därmed resurserna. I dagsläget är det 
svårt att rekrytera personal till livsmedelskontrollen, i både stora och små 
kommuner. Det kan finnas en risk med att efterhandsdebitering kan leda till 
ytterligare press och påtryckningar på inspektörerna, vilket inte gör det 
lättare att rekrytera. 
 
Förslaget med efterhandsdebitering gör det svårt rent pedagogiskt att förklara 
att oavsett hur bra du uppfyller lagkraven kommer du som företagare betala 
för kontrollen i efterhand. Nu gällande betalningssystem ger en distinkt 
skillnad mellan den planerade och den extra offentliga kontrolltiden. Den 
planerade betalas på förhand, precis som en försäkring eller tjänst och när 
företaget inte arbetar enligt livsmedelslagstiftningen så får de betala i 
efterhand för den tid som går utanför den planerade tid de är riskklassad för. 
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 11. Svar på uppföljande granskning av revisionsrapporter  

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen antar svaren på rekommendationerna. 

 
 12. Reglemente för revisionen i Brandkåren i Norra Dalarna 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar reglemente, Revision 
Brandkåren Norra Dalarna, under förutsättning att övriga 
förbundsmedlemmar fattar likalydande beslut.  
 

 13. Kommunal borgen för Brandkåren i Norra Dalarna (BRAND) 
(protokollsutdrag från utskottet den 9/4 skickas senare. Johan 
Hult, Sara Laggar 16.05-16.55) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar såsom för egen skuld ingå borgen för 
Brandkåren Norra Dalarnas låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 40 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.  

 
2. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 

respektive ursprungliga lånebelopp. 
 
Beslutet gäller under förutsättning av att samtliga ägarkommuner fattar 
likalydande beslut. 
 

 14. Begäran om utökad borgen för Orsa Vatten och Avfall AB 
(Protokollsutdrag från utskottet den 9/4 skickas senare. Johan 
Hult, Sara Laggar) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 

För att ge kommunfullmäktige en möjlighet att pröva/ besluta om framtida 
upplåning igen om några år beslutar fullmäktige: 

- såsom för egen skuld ingå borgen för Orsa vatten och Avfall AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt belopp om 175 000 000 kronor, 
jämte därpå löpande räntekostnader 

 
- det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 

respektive ursprungliga lånebelopp. 
 

 15. Justering av ekonomiska riktlinjer (Johan Hult, Sara Laggar) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige definierar god ekonomisk hushållning enligt följande: 
Förutom att de finansiella målen uppnås ska de resurser som behövs för att 
uppnå verksamhetsmålen inrymmas i budgeterade ramar. 
Verksamhetsmålen ska syfta till en högre kvalitet och ett effektivt 
utnyttjande av befintliga resurser på kort och lång sikt, allt för att gynna 
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kommunens invånare. 

Avkastningsmålet för Orsa Lokaler AB förändras med den nya lydelsen: 
Resultatet efter finansiella poster skall uppgå till minst 500 tkr i genomsnitt 
över en period som sammanfaller med kommunens budget och planperiod. 

 
 16. Årsredovisning 2018 (Johan Hult, Sara Laggar) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2017 för Orsa kommun efter 
redaktionella ändringar och överlämnar den till kommunfullmäktige och 
revisorerna för godkännande. 
 

Informationsärenden 
1. Utbildning alkohollagstiftning och serveringstillstånd (Marie Ingels, 13.00-

13.30) 
2. Information om bokslut för Orsabostäder/Orsa Lokaler AB (Roland Fållby, 

13.30-14.10) 
3. Information om bokslut för Orsa Vatten och Avfall AB/NODAVA AB (Marilou 

Hamilton Levin, 14.10-14.50) 
4. Information om kvalitetsarbetet inom omsorgen (Jesper Karlsson, 15.30-15.50) 

Delegationsbeslut 
1. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för lärande 2019-02-21 
2. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för lärande 2019-03-13 
3. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för omsorg 2019-02-13 
4. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för omsorg 2019-03-13 
5. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för strategi 2019-02-19 
6. Svar på remiss om utveckling av stråktrafik i Dalarnas län 
7. Skrotning av fordon 

Delgivningar 
1. Förändring av Arbetsförmedlingen 
2. Beslut efter tillsyn av individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, stöd till 

funktionshindrade, hälso- och sjukvård 
3. Protokollsutdrag årsbokslut 2018, Gemensamma nämnden för social 

myndighetsutövning, 2019-02-15 
4. Protokollsutdrag årsbokslut 2018, Gemensamma gymnasienämnden  

2019-02-18 
5. Protokoll Språktolknämnden i Dalarna 2019-02-28 
6. Protokoll styrelsemöte NODAVA AB, 2019-02-26 
7. Protokoll årsstämma Orsabostäder AB 2019 
8. Protokoll årsstämma Orsa Lokaler AB 2019 
9. Protokoll styrelsemöte Orsa Lokaler AB och Orsabostäder AB, 2019-02-22 
10. Protokoll kommunala handikapp- och tillgänglighetsrådet, 2019-02-19 

 

Mikael Thalin Camilla Staberg 
Ordförande Sekreterare 
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