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Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
Tid: 2019-01-15 kl. 13:00
Plats: Kommunsalen, kommunhuset

Öppnande, närvaro, justering
Beslutsärenden
1.

Val av utskottet för strategi 2019 - 2022

2.

Val av utskottet för samhälle 2019 - 2022

3.

Val av utskottet för lärande 2019 - 2022

4.

Val av utskottet för omsorg 2019 - 2022

5.

Förordnande kompletterande beslutsrätt enligt LVU och LVM

6.

Val av revisor och revisorsersättare i bostadsrättsföreningen
Borrbo

7.

Val till kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2019-2022

8.

Val av ombud och ombudsinstruktion vid förenings-, bolags- och
jordägarstämmor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till kommunens ombud vid förenings-, bolagsoch jordägarstämmor för tiden 2019 - 2022 välja X med X som förste
ersättare, X som andre ersättare och X som tredje ersättare.
Ombuden instrueras att, under förutsättning att revisionsberättelsen
rekommenderar fastställande av resultat- och balansräkning samt att
styrelsen får ansvarsfrihet, rösta för revisorernas förslag.
Frågor av större vikt eller av principiell beskaffenhet ska alltid behandlas av
kommunfullmäktige.

9.

Val till Stiftelsen Skattungeskolan 2019 - 2022

10.

Val till Brottsförebyggande rådet, BRÅ, 2019 - 2022

11.

Val av representanter i landstingets samverkansberedning,
POLSAM

12.

Val av representanter i Orsa byaråd 2019 - 2022

13.

Val av ledamot i Orsa Skattunge hembygdsförening 2019 - 2022

14.

Nominering av representanter i styrelsen för Dalabanans
intressenter

15.

Nominering av representant i styrelsen för Föreningen Sveriges
Vattenkraftskommuner

16.

Nominering av representant i styrelsen för Inlandskommunernas
ekonomiska förening
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17.

Avtal om exploatering och planarbeten (bifogar ny version av avtalet
daterat 2018-12-21)
Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår:
Kommunstyrelsen antar avtalet om exploatering och planarbeten i dess
helhet.

18.

Revidering av tillämpningsföreskrifter för barnomsorg
Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår:
Kommunstyrelsen godkänner de reviderade tillämpningsföreskrifterna för
barnomsorgen.

19.

Maxtaxa vid uteblivna inkomstuppgifter inom äldreomsorgen
Förslag till beslut
Utskottet för omsorg föreslår:
Maxtaxa ska debiteras när brukare/vårdtagare inte lämnat inkomstförfrågan
och inte har lämnat samtycke för kommunen att hämta in information från
Försäkringskassan och Skatteverket.

20.

Delegering av beslut om försörjningsstöd under gymnasiestudier
Förslag till beslut
Utskottet för omsorg föreslår:
Enhetschef för Individ- och familjeomsorgen delegeras ta beslut om
försörjningsstöd för ungdomar som studerar på gymnasienivå, fram till att de
fyller 20 år och kan ansöka om CSN-lån.

Informationsärenden
1.

Information och uppföljning av F7-projektet
(Olof Herko, Camilla Garbergs, 13.00-13.25)
2. Information om förändringar i kollektivtrafiken
(Bengt Benjaminsson, Dalatrafik, 13.30-14.30)
3. Presentation av dig som är ledamot i kommunstyrelsen (14.45 -15.30)
4. Lägesrapport kring ombyggnationen av boendet Lillåhem
(Roland Fållby, Henrik Göthberg, 16.15-16.45)

Delegationsbeslut
1.

Orsa kommuns yttrande gällande remiss - Handlingsprogram för en säker och
trygg kommun
2. Borgen för Orsa Vatten och Avfall ABs lån om 12 Mkr i Kommuninvest
3. Borgen för Orsa Lokaler ABs lån om 20 Mkr i Kommuninvest

Delgivningar
1. Protokoll inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 2018
2. Protokoll Orsa Vatten och Avfall AB, 2018-11-27
Mikael Thalin
Ordförande

Camilla Staberg
Sekreterare
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