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Kommunfullmäktige 
Plats och tid: Tingssalen, 2019-03-04 kl. 18:00 – 19.00 

Beslutande: Enligt bifogad närvarolista. 
 

Övriga deltagare: Birgitta Bogren, chef verksamhetsområde samhälle, § 2.1 
Ann-Therese Albertsson, kommunchef 
Camilla Staberg, sekreterare 
 

Utses att justera: Jan Segerstedt (C), Margaretha Jansson (V) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Camilla Staberg, sekreterare 

 

 

 1 - 15 

 ______________________________________ 

Anne-Marie Fröjdh, ordförande 

 

 

 

 ______________________________________ 

Jan Segerstedt, justerare        Margareta Jansson, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2019-03-04 

Överklagningstid: 2019-03-18 – 2019-04-08 

Anslaget sätts upp: 2019-03-18 Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 
Mottagande 4 

Informationsärenden 5 

Svar på motion om plan för anhörigstöd 6 

Antagande av samverkansavtal E-arkivcentrum Dalarna 7 

Hälso- och friskvårdspolicy 8 

Maxtaxa vid uteblivna inkomstuppgifter inom äldreomsorgen 9 

Barn- och ungdomspolitisk strategi 2019 - 2020 10 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval till kommunstyrelsen 11 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval till gymnasienämnden 12 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval till kommunstyrelsen 13 

Fyllnadsval till Hjälpmedelsnämnden Dalarna 14 

Fyllnadsval till gemensam nämnd för social myndighetsutövning 15 

Fyllnadsval till Norra Dalarnas samordningsförbund, FINSAM 16 

Fråga om valfrihetssystemet för vård- och omsorgstjänster, LOV 17 

Delgivningar  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 1  

 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, 
interpellationer och frågor 
 

Motion om samhällsservice 

Motionen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

OK KS 2019/00127-1 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 2  

 

Informationsärenden 
1. Avtackning av förtroendevalda 

Avtackning av förtroendevalda som slutat i 
samband med ny mandatperiod. 

OK KS 2019/00020-9 

2. Presentation av verksamhetsområde 
samhälle 

Birgitta Bogren presenterar verksamhets-
område Samhälle och dess mål under 
2019. I området ingår arbetsmarknad och 
integration, näringsliv, kultur och fritid 
och Ungdomens Hus, infrastruktur, skog 
och mark samt kollektivtrafik.  

Verksamhetsområdet deltar i och driver 
olika projekt, bland annat Främjande 
myndighetsutövning som ytterligare ska 
förbättra servicen och tillsynen gentemot 
företagare. Det pågår också flera 
samarbeten med externa parter som har 
både kort- och långsiktiga mål som bland 
annat företagarveckan i april 2019, 
bildande av ett nyföretagarcentrum och 
samverkan för att säkra 
kompetensförsörjningen i framtiden.  

OK KS 2019/00020-10 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 3 OK KS 2018/00107-1 

 

Svar på motion om plan för anhörigstöd 
Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med yrkandet om att ta fram en anhörigplan som 
beskriver ambitionerna med anhörigstödet. 

Sammanfattning av ärendet 
Hans Sternbro (S) har yrkat på att kommunen ska ta fram en anhörigplan som 
beskriver kommunens ambitioner med anhörigstödet.  
Enligt 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (SoL) har kommunen en skyldighet  
att erbjuda stöd till anhöriga. Verksamheten gör bedömningen att dagens upplägg väl 
motsvarar lagens krav på att ha planer, informera om och avsätta pengar för 
anhörigstöd men att verksamheten bör bli bättre på uppföljningen av arbetet.  
 
Det senare gäller flera områden inom omsorgen, varför det kommer göras en extra 
satsning under 2019 för att få till ett bättre systematiskt kvalitetsarbete. 
Sammanfattningsvis är att föredra att fortsätta fokusera på det senare och i nuläget inte 
gå vidare med en särskild anhörigplan. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, § 30, 2019-02-11. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde omsorg, 2018-11-06. 
Motion, 2018-03-19. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 

Kommunfullmäktige avslår motionen med yrkandet om att ta fram en anhörigplan som 
beskriver ambitionerna med anhörigstödet. 

 

Sändlista 
Verksamhetsområde omsorg 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 4 OK KS 2018/00832-2 

 

Antagande av samverkansavtal E-arkivcentrum Dalarna 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Samverkansavtal avseende E-arkivcentrum 
Dalarna.  

Kommunfullmäktige beslutar att delegera befogenhet till kommunstyrelsens 
ordförande att underteckna samverkansavtal avseende E-arkivcentrum Dalarna 

Sammanfattning av ärendet 
Kommuncheferna/ kommundirektörerna för Dalarnas kommuner beslutade 2017 att 
bedriva projektet ”Digitalt långtidsbevarande (e-arkiv)”, med målet att kommuner i 
länet ska erbjuda medborgare, näringsliv, forskning och förvaltning enkel tillgång till 
offentlig digital information. Genom kommunsamverkan kan de gemensamma 
resurserna användas mest kostnadseffektivt och kommunerna får ett funktionellt 
verktyg för att uppnå öppenhet, demokrati, rättssäkerhet, ökad effektivitet och 
utveckling.   

I delrapporten för projektet ”Länsgemensamt e-arkiv Dalarna” rekommenderas en 
avtalssamverkan kring anskaffning och förvaltning av e-arkiv. Dalarnas kommuner har 
tidigare gett avsiktsförklaringar om att samverka när det gäller att skaffa och förvalta e-
arkivet samt att ge Säters kommun uppdraget att inneha värdskap för tjänsten  
E-arkivcentrum Dalarna. I föreslaget samverkansavtal beskrivs villkor avseende 
tjänstens innehåll, organisation och beslutsbefogenheter, ersättning och tvist.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, § 31, 2019-02-11. 
Missiv och förslag till samverkansavtal, 2018-10-17. 
Protokollsutdrag Säters kommunfullmäktige, 2018-10-15. 
Delrapport från projektet ”Länsgemensamt e-arkiv Dalarna”, 2017-12-11.  
Avtal med leverantör, 2018-10-03. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Samverkansavtal avseende E-arkivcentrum 
Dalarna.  

Kommunfullmäktige beslutar att delegera befogenhet till kommunstyrelsens 
ordförande att underteckna samverkansavtal avseende E-arkivcentrum Dalarna 

Yrkanden 
Magnus Bjurman (S) yrkar bifall till förslaget. 

Sändlista 
Säters kommun 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 5 OK KS 2019/00038-1 

 

Hälso- och friskvårdspolicy 
Beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet om en hälso- och friskvårdspolicy med 
motiveringen att det råder oklarheter om policyn har blivit fackligt förhandlad enligt 
MBL. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till förändring av friskvårdspolicy för anställda i Orsa kommun. Förslaget går ut 
på att ge de anställda ett friskvårdsbidrag istället för att kommunen, som hittills, 
subventionerat olika specifika friskvårdsaktiviteter.  

Anledningen till förändringen är dels att den nuvarande hanteringen är administrativt 
betungande, dels att kommunen prövat nuvarande form under ett antal år och att det 
både från medarbetare och fackförbund inkommit önskemål om ett friskvårdsbidrag.  

Bidraget storlek och förutsättningar är reglerade i ”Handlingsplan för hälsa och 
friskvård”. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, § 26, 2019-02-11. 
Tjänsteutlåtande, personalkontoret, 2019-01-16. 
Förslag till Hälso- och friskvårdspolicy, 2019-01-01. 
Handlingsplan för hälsa och friskvård (för kännedom). 
Hälso- och friskvårdspolicy från 2009. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till hälso- och friskvårdspolicy. 
 

Yrkanden 
Maria Tapper (S), med instämmande av Mikael Thalin (C) och Morgan Darmell (M), 
yrkar på återremiss med motiveringen att det råder oklarheter om policyn har blivit 
fackligt förhandlad enligt MBL (medbestämmandelagen). 
 

Beslutsgång 
Ordföranden meddelar att proposition först kommer att ställas på yrkandet om 
återremiss eller om ärendet ska avgöras idag. Därefter kommer proposition ställas på 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordföranden finner att fullmäktige återremitterar ärendet med motiveringen att det 
råder oklarheter om policyn har blivit fackligt förhandlad enligt MBL. 

Sändlista 
Personalenheten 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 6 OK OMS 2018/00316-3 

 

Maxtaxa vid uteblivna inkomstuppgifter inom 
äldreomsorgen 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxa ska debiteras när brukare/vårdtagare inte 
lämnat inkomstförfrågan och inte har lämnat samtycke för kommunen att hämta in 
information från Försäkringskassan och Skatteverket. 

 

Sammanfattning av ärendet 
När en brukare/vårdtagare inom äldreomsorgen inte lämnar uppgifter om inkomst och 
inte har lämnat samtycke till att kommunen får hämta information från 
Försäkringskassan och Skatteverket leder det till att avgiftsunderlaget inte kan 
beräknas. Det i sin tur gör att kommunen inte kan ta ut avgift för de omsorgstjänster 
som går under maxtaxa/avgiftsutrymme. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, § 19, 2019-01-15.  
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde omsorg, 2018-11-30. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  

Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxa ska debiteras när brukare/vårdtagare inte 
lämnat inkomstförfrågan och inte har lämnat samtycke för kommunen att hämta in 
information från Försäkringskassan och Skatteverket. 

 

Sändlista 
Verksamhetsområde omsorg 
Administratör 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 7 OK KS 2019/00039-1 

 

Barn- och ungdomspolitisk strategi 2019 - 2020 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till barn- och ungdomspolitisk strategi  
2019 – 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har under 2015 antagit en avsiktsförklaring som är kopplad till 
strategin ”Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion”, som är gemensam för länet. Det 
resulterade i att Orsa kommun har utarbetat ett förslag till en barn- och 
ungdomspolitisk strategi. Den beskriver hur förvaltningarna, genom att jobba 
kommunövergripande och långsiktigt utifrån ett ungdomsperspektiv, ska nå de 
övergripande politiska målen i kommunen som är fastställda av fullmäktige. 

Fokus i strategin är hur kommunen ska skapa förutsättningar för att barn och unga ska 
kunna påverka sin vardag och sitt liv, ha goda levnadsvillkor, må bra och ha samma 
rättigheter och möjligheter att delta i samhället som alla andra grupper har.  
Strategin har en övergripande vision och tre fokusområden. Dessa fokusområden pekar 
ut riktningen för kommunens verksamhetsområden när det kommer till att skapa 
aktiviteter som leder till måluppfyllelse. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, § 28, 2019-02-11. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2019-01-17. 
Förslag till Barn- och ungdomspolitisk strategi 2019 - 2020, daterad 2019-01-17. 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, § 44, 2015-09-28. 
Strategi Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion, 2015-02-11. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till barn- och ungdomspolitisk strategi  
2019 – 2020. 
 

Yrkanden 
Mikael Thalin (C), med instämmande av Magnus Bjurman (S), yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Sändlista 
Utredning och utveckling 
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§ 8 OK KS 2019/00095-1 

 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval till kommunstyrelsen 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Annika Lemme (V). 

Kommunfullmäktige väljer Margareta Jansson (V) som ersättare i kommunstyrelsen 
till och med 2022-12-31. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Annika Lemme (V) har avsagt sig sin plats i kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige. Länsstyrelsen utser en ny ledamot i fullmäktige. 

 

Yrkanden 
Anders Rosell (S), vice ordförande i valberedningen, föreslår att fullmäktige godkänner 
avsägelsen och väljer Margareta Jansson (V) som ny ersättare i kommunstyrelsen till 
och med 2022-12-31. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Anders Rosells förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2019-02-05. 

 

Sändlista 
Margareta Jansson (V) 
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§ 9 OK KS 2019/00096-1 

 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval till gymnasienämnden 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Jan Lovén (C). 

Kommunfullmäktige väljer Nina Wiik (C) som ersättare i gemensamma 
gymnasienämnden till och med 2022-12-31. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Jan Lovén (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i gemensamma 
gymnasienämnden samt kommunfullmäktige. Länsstyrelsen utser en ny ersättare i 
fullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2019-02-06. 

 

Yrkanden 
Jan Segerstedt (C), ordförande i valberedningen, föreslår att fullmäktige godkänner 
avsägelsen och väljer Nina Wiik (C) som ersättare i gymnasienämnden till och med 
2022-12-31. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Jan Segerstedts förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Sändlista 
Gymnasienämnden 
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§ 10 OK KS 2019/00026-1 

 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval till kommunstyrelsen 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Maria Tapper (S). 

Kommunfullmäktige väljer Hans-Göran Olsson (S) som ledamot i kommunstyrelsen 
och Maria Tapper (S) som ersättare i kommunstyrelsen till och med 2022-12-31. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Tapper (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna, ersättare i gemensam nämnd för social 
myndighetsutövning och i Norra Dalarnas samordningsförbund. 

 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2019-01-07. 

 

Yrkanden 
Anders Rosell (S), vice ordförande i valberedningen, föreslår att fullmäktige godkänner 
avsägelse och väljer Hans-Göran Olsson (S) som ny ledamot i kommunstyrelsen och 
Maria Tapper (S) som ersättare. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Anders Rosells förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

 

Sändlista 
Maria Tapper 
Hans-Göran Olsson 
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§ 11 OK KS 2019/00026-2 

 

Fyllnadsval till Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Hans-Göran Olsson (S) som ersättare i 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Tapper (S) har avsagt sig uppdraget. Avsägelsen har behandlats i föregående 
paragraf, se § 10. 

 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2019-01-07. 

 

Yrkanden 
Anders Rosell (S), vice ordförande i valberedningen, föreslår att fullmäktige väljer 
Hans-Göran Olsson (S) som ersättare i Hjälpmedelsnämnden Dalarna. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Anders Rosells förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

 

Sändlista 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
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§ 12 OK KS 2019/00026-3 

 

Fyllnadsval till gemensam nämnd för social 
myndighetsutövning 
Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Hans-Göran Olsson (S) som ersättare i gemensam nämnd 
för social myndighetsutövning. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Tapper (S) har avsagt sig uppdraget. Avsägelsen har behandlats i föregående 
paragraf, se § 10. 

 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2019-01-07. 

 

Yrkanden 
Anders Rosell (S), vice ordförande i valberedningen, föreslår att fullmäktige väljer 
Hans-Göran Olsson (S) som ersättare i gemensam nämnd för social 
myndighetsutövning. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Anders Rosells förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

 

Sändlista 
Gemensam nämnd för social myndighetsutövning. 
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§ 13 OK KS 2019/00026-4 

 

Fyllnadsval till Norra Dalarnas samordningsförbund, FINSAM 
Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Hans-Göran Olsson (S) som ersättare i Norra Dalarnas 
samordningsförbund, FINSAM. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Tapper (S) har avsagt sig uppdraget. Avsägelsen har behandlats i föregående 
paragraf, se § 10. 

 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2019-01-07. 

 

Yrkanden 
Anders Rosell (S), vice ordförande i valberedningen, föreslår att fullmäktige väljer 
Hans-Göran Olsson (S) som ersättare i Norra Dalarnas samordningsförbund, FINSAM. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Anders Rosells förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

 

Sändlista 
Norra Dalarnas samordningsförbund, FINSAM. 
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§ 14 OK KS 2019/00132-1 

 

Fråga om valfrihetssystemet för vård- och omsorgstjänster, 
LOV 
Beslut 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas.  
 
Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Morgan Darmell (M) har lämnat en fråga gällande valfrihetssystem för vård- och 
omsorgstjänster, LOV. Frågan riktar sig mot kommunstyrelsens ordförande, Mikael 
Thalin (C), och lyder: 

Hur ser kommunstyrelsens ordförande på införande av LOV? 

Frågan besvaras muntligen under sammanträdet av Mikael Thalin (C) med att 
principiellt är Centerpartiet positiva till valfrihetssystemet men i dagsläget finns inte 
några planer på att sätta igång ett sådant arbete i kommunen. Frågan är också om det 
finns tillräckligt med kundunderlag i Orsa för att införa LOV. Det är i dag cirka 100 
brukare som använder sig av den kommunala hemtjänsten. I närliggande kommuner,  
t ex Rättvik, har systemet avvecklats på grund av för litet kundunderlag. 

 

Beslutsunderlag 
Fråga, 2019-02-28. 

 

Sändlista 
- 
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§ 15  

 

Delgivningar 
1. Protokoll inspektion av kommunens 

överförmyndarverksamhet 2018. 
OK KS 2018/01161-2 
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