
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
2020-03-25 
Dokument nr:  

1(2) 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde      Tillägg extra ärenden 
Tid: 2020-03-30 kl. 18:00 
Plats: Biografen Röda kvarn – OBS! Byte av lokal 

Information med anledning av corona-viruset:  

Om du tillhör en riskgrupp eller har symptom på luftvägsinfektion ska du undvika att 

delta på mötet. En ledamot kan kalla in en ersättare. 

Öppnande, närvaro, justering 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer 
och frågor 

1. Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

Besvarande av interpellationer och frågor 
1. Mottagande och besvarande av interpellationer och frågor

Informationsärenden 
1. Extra ärende: Information om åtgärder med anledning av corona-viruset

(Linda Björck Jansson)

2. Information från revisorerna

3. Information från kommunstyrelsens ordförande

Beslutsärenden 
1. Vision 2050 för Orsa kommun

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar vision Orsa 2050 enligt bilaga.

2. Samverkansavtal överförmyndare i övre Dalarna
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer avtalet mellan Mora, Orsa, Älvdalens,
Rättviks, Leksands och Vansbros kommuner om samverkan kring en
gemensam organisation för utförande av överförmyndarverksamhet att gälla
från 2020-01-01.

Beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkanskommuner fattar 
samma beslut. 

3. Svar på motion om kompetensförsörjning och attraktivitet inom
omvårdnadsyrken
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen om kompetensförsörjning och
attraktivitet inom omvårdnadsyrken.

4. Samverkansavtal för e-tjänstesamverkan i Dalarna
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtal för e-
tjänstesamverkan i Dalarna.

2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner fattar ett
likalydande beslut.

3. Kostnaden för e-tjänstesamverkan belastar under år 2020
kommunstyrelsens ansvar, verksamhet 13170.
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 5. Kostpolicy 2019 - 2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar upprättad kostpolicy 2019 – 2022. 
 
 

 6. Utökad investeringsbudget avseende Orsa stadsnät 2020 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. utöka investeringsbudgeten för stadsnätet till 20 miljoner kronor 

under 2020.  
2. avvakta med utbyggnaden av områdesnät i Maggås och Tallhed till 

sommaren 2021 i syfte att vänta in eventuella investeringsbidrag från 

Post- och telestyrelsen. I det fall inget bidrag beviljas för 

områdesnätet i Maggås och Tallhed under våren 2021 byggs dessa ut 

under sommaren samma år.  

 
 7. Rutiner för ansökan och tillsyn för fristående verksamheter - 

avgiftsbeslut 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att en avgift tas ut vid ansökan om fristående 
förskola (10 000 kr) och fristående pedagogisk omsorg (5 000 kr). Avgifterna 
tillämpas från 1 maj 2020 
 

 8. Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ledamot i 
demokratiberedningen (V) 
 

 9. Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen (SD) 
 
 

 10. Extra ärende: Deltagande i sammanträden på distans – 
kommunfullmäktige och nämnder 
 (KS tar beslut på ett extra sammanträde den 30 mars) 

 
 11. Extra ärende: Reglemente för gemensamma gymnasienämnden – 

nämndssammanträden på distans (KS tar beslut på ett extra 
sammanträde den 30 mars) 

 
 12. Extra ärende: Reglemente för gemensamma servicenämnden i 

Mora/IT - nämndssammanträden på distans (KS tar beslut på ett extra 
sammanträde den 30 mars) 
 

 13. Extra ärende: Reglemente för Mora Orsa miljönämnd - 
nämndssammanträden på distans (KS tar beslut på ett extra 
sammanträde den 30 mars, handlingar delas på sammanträdet). 
 

 

Anne-Marie Fröjdh Ann-Therese Albertsson 
Ordförande Kommunchef 

 


