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Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 
Tid: 2020-05-11, kl. 08.30 -ca 17.00 – OBS! Heldag 
Plats: Rovdjurscentrum, Grönklitt – OBS! Lokalen 

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 

Beslutsärenden 
 1. Dagvattenpolicy (Birgitta Bogren, verksamhetsområde samhälle) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policyn för 

dagvattenhantering. 

 2. Dagvattenriktlinjer (Birgitta Bogren, verksamhetsområde samhälle) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar den riktlinje som är framtagen rörande 

dagvattenhantering. 

 3. Avfallsföreskrifter Lena-Stina Björklund, NODAVA, 15.50-16.15) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till avfallsföreskrifter daterade  
2019-12-04. Avfallsföreskrifterna gäller från den 1 juli 2020. 
 

 4. Avfallstaxa (Lena-Stina Björklund, NODAVA) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till avfallstaxa daterat  
2020-03-26. Avfallstaxan gäller från den 1 juli 2020. 
 

 5. Reviderad PBL-taxa 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige antar den reviderade PBL-taxan. 
 

 6. Svar på medborgarförslag om höjt föreningsbidrag på grund av 
corona 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget besvaras enligt följande: 
Orsa kommun följer utvecklingen av Covid-19 noggrant. Föreningslivets egen 
beskrivning av effekterna av Covid-19 kommer att ingå som viktigt underlag 
till beslut om 2020 års föreningsbidrag. Med tanke på det snabba 
händelseförloppet i samhället är det för tidigt att säga i skrivande stund om 
extra medel behöver tillföras föreningsbidragen. Beslutsunderlaget från 
verksamheten till kommunstyrelsen ska beakta om sådana åtgärder bedöms 
nödvändiga. 
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 7. Reglemente för gemensamma servicenämnden lön, Älvdalen - 

nämndssammanträden på distans 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 

1. Kommunfullmäktige godkänner att ledamöter får delta på distans och 
kompletterar nämndens reglemente enligt förslaget. 
 

2. Beslutet gäller under förutsättningar att Älvdalens och Mora 
kommuner fattar ett likalydande beslut. 

 
 

Informationsärenden 
1. Mål- och budgetberedning inför 2021 – se separat program! 

 

Delegationsbeslut 
1. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för omsorg 2020-04-15 

2. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för strategi 2020-04-14 

 

Delgivningar 
1. Protokoll styrelsemöte Nodava AB 2020-03-10 

2. Laga kraft - intyg för översiktsplanen 

3. Protokoll styrelsesammanträde Orsa Vatten och Avfall, 2020-03-26 med 

bilagor 1-4 och 7-8 

4. Protokoll sammanträde gemensamma nämnden IS/IT, 2020-04-02 

5. Cirkulär från SKR (cirkulär 20:16), Överenskommelse om Krislägesavtal  

6. Protokollsutdrag Byggnadsnämndens sammanträde den 8 april 2020 - 

Internkontrollplan 2020 

 

 

 

 

Mikael Thalin Camilla Staberg 
Ordförande Sekreterare 
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