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Kommunstyrelsen 

Plats och tid: Kommunsalen, 2019-02-11 kl. 13:00 – 17.15 
Ajournering, kl.14.25-14.35. 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande 
Susann Lindblad (C), vice ordförande 
Magnus Bjurman (S), 2:e vice ordförande 
Håkan Yngström (C) 
Aino Eurenius (C) 
Jan Segerstedt (C), ersättare för Anders Hjärpsgård (C) 
Bengt-Åke Svahn (KD) 
Joep Meens (MP), Bengt Hahne (KD) ersättare § 24  
Hans-Göran Olsson (S), ersättare för Maria Tapper (S) 
Gunilla Elings-Friberg (S) 
Petri Stenport (V) 
Morgan Darmell (M) 
Björn Brandth (SD) 
 

Övriga deltagare: Lars Olov Simu (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Bengt Hahne (KD), ej tjänstgörande ersättare §§ 25 – 36 
Roland Fållby, VD Orsa Lokaler, §§ 24-25 
Henrik Göthberg, chef service och utveckling, §§ 24-25,  
§§ 27-28, § 34.2 
Helene Grapenson, personalchef, § 26 
Joakim Larsson, utredare, § 27 
Christina Nordmark, utredare, § 28 
Cecilia Bogg, chef gemensamt stöd, § 31 
Jesper Karlsson, chef omsorg, § 34.1 
Stina Hedlund, utredare, § 34.2 
Ann-Therese Albertsson, kommunchef 
Camilla Staberg, sekreterare 
 

Utses att justera: Gunilla Elings Friberg (S) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Camilla Staberg, sekreterare 

 

Paragraf 24 - 36 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Gunilla Elings Friberg, justerare 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2019-02-11 

Överklagningstid: 2019-02-25 – 2019-03-18 

Anslaget sätts upp: 2019-02-25 Anslaget tas ner: 2019-03-20 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Ombyggnad av äldreboende - utredning om ytterligare alternativ 4 

Kostnadstäckning för Sundbäck 14:3 > 2 ("Allergivillan") 5 

Hälso- och friskvårdspolicy 6 

Internkontrollplan 2019 7 

Barn- och ungdomspolitisk strategi 2019 - 2020 8 

Samverkansöverenskommelse 2019 - 2021 med Polisen 9 

Svar på motion om plan för anhörigstöd 10 

Antagande av samverkansavtal E-arkivcentrum Dalarna 11 

Yttrande förslag till vägplan E45 Vattnäs - Trunna 12 

Ansökan om stöd till Ung Företagsamhet 2019 - 2021 15 

Informationsärenden 16 

Delegationsbeslut 17 

Delgivningar 18 
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§ 24 OK KS 2019/00036-2 

 

Ombyggnad av äldreboende - utredning om ytterligare 
alternativ 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att gå vidare med alternativ nr 4 
avseende ombyggnad av äldreboende och utreda enligt beslutsunderlaget. 
 
Bengt-Åke Svahn (KD) medges att lämna en protokollsanteckning enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns sedan tidigare ett beslut i kommunfullmäktige (KF) att det särskilda boendet 
Lillåhem ska byggas om enligt alternativ nr 1. Kommunstyrelsen har efter beslut i KF 
gett ett uppdrag till kommunchefen att utreda ett nytt alternativ, nr 2. Det alternativet 
innebär att det byggs på en våning på Lillåhem och att allt särskilt boende samlas där. 
Därmed flyttas boendet på Orsagården och det hyreskontraktet sägs upp.  
 
Därefter har det uppstått ytterligare två alternativ som möjliggör ett utökat 
trygghetsboende. Alternativ nr 3 innebär att kommunen har kvar det särskilda boendet 
på Orsagården och gör en mindre tillbyggnad på Lillåhem. Det särskilda boendet finns 
kvar men trygghetsboendet utökas och köket renoveras.  
 
Kommunen har sagt upp avtalet med ägaren till Orsagården för omförhandling och har 
då fått erbjudande att köpa fastigheten. Därmed så finns ytterligare ett alternativ för 
ombyggnationen, alternativ nr 4. Det innebär att kommunen köper Orsagården och 
bygger till ett nytt särskilt boende. Därmed kan allt särskilt boende samlas på 
Orsagården och vidare kan kommunen renovera Lillåhem, bygga trygghetsboende, kök 
och förskola på Lillåhem.  
 
Det alternativet bedöms som mer intressant än alternativ nr 3 eftersom det ger 
samordningsvinster i verksamheten. Därmed önskar verksamheten att få uppdraget att 
ytterligare utreda alternativ nr 4 och undersöka möjligheterna enligt detaljplan att 
antingen bygga till ett särskilt boende eller bygga på en till våning på den befintliga 
byggnaden. Utredningen kan också visa på fler möjligheter bland annat ett 
familjecenter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunchefen, 2019-01-18. 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, § 86, 2016-11-21. 
Protokollsutdrag, utskott för strategi, § 76, 2018-11-06. 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår:  
Kommunstyrelsen ger kommunchefen ett uppdrag att gå vidare med alternativ nr 4 
avseende ombyggnad av äldreboende och utreda enligt beslutsunderlaget. 
 

Sändlista 
Orsa Lokaler AB, Kommunchefen  
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§ 25 OK KS 2019/00042-2 

 

Kostnadstäckning för Sundbäck 14:3 > 2 ("Allergivillan") 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Orsa kommun ersätter Orsa Lokaler AB med  

1 430 000 kr för förlust som uppstått vid försäljning av Sundbäck 14:3>2 

(”Allergivillan”, Sjukallgatan 1). 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa Lokaler AB har inkommit med en begäran om att kommunen skall täcka det 

Fastigheten Sundbäck 14:3>2 (”Allergivillan”, Sjukallgatan 1) förvärvades för att 

kommunen skulle hantera sitt uppdrag att ombesörja skolverksamhet för kommunens 

medborgare.  

Orsa Lokaler AB har inkommit med en skrivelse med begäran om att kommunen ska 
täcka det underskott som uppstått när bolaget nu säljer ”Allergivillan”. 
Kommunfullmäktige har tidigare godkänt avyttring av fastigheten (§ 8, 2018-02-05). 
Enligt bolagets beräkningar uppstår en förlust om 1 430 000 kr plus mäklararvode 
samt avstyckningskostnader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomikontoret, 2019-01-24. 
Skrivelse, Orsa Lokaler AB, 2019-01-17. 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, § 8, 2018-02-05. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 

Orsa kommun ersätter Orsa Lokaler AB med 1 430 000 kr för förlust som uppstått vid 

försäljning av Sundbäck 14:3>2 (”Allergivillan”, Sjukallgatan 1). 

Sändlista 
Orsa Lokaler 
Ekonomikontoret 
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§ 26 OK KS 2019/00038-1 

 

Hälso- och friskvårdspolicy 

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

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 
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 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till hälso- och friskvårdspolicy. 
 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 27 OK KS 2018/00831-2 

 

Internkontrollplan 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan för 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommunfullmäktige beslutade i maj 2018 om ett skriftligt reglemente för 
internkontroll. Reglementet för internkontroll gäller för alla verksamheter som 
kommunen äger eller har intressen i. Syftet med reglementet är att säkerställa, att 
kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen upprätthåller en 
tillfredställande internkontroll, vilket innebär: 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, interna regelverk och riktlinjer. 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, vilket innebär kontroll över 
ekonomi, kvalitet, måluppfyllnad och att fattade beslut verkställs. 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheterna. 

Reglementet säger vidare att det skall tas fram årliga internkontrollplaner. Under 
hösten 2018 har verksamheterna under kommunstyrelsen tagit fram bifogat förslag på 
internkontrollplan för 2019.  
Kommunstyrelsen ska enligt reglementet utvärdera och rapportera kommunens 
samlade internkontroll till fullmäktige och till kommunens revisorer i anslutning till 
årsredovisningen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2019-01-15. 
Internkontrollplan 2019. 
Reglemente för internkontroll Orsa kommun. 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan för 2019. 

Sändlista 
Miljönämnden 
Byggnadsnämnden 
OBAB, OLAB 
Nodava 
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§ 28 OK KS 2019/00039-1 

 

Barn- och ungdomspolitisk strategi 2019 - 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
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 kommunfullmäktige. 

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 
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 
Utskottet för strategi föreslår, efter revidering enligt ändringsyrkandet, 
kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige antar förslaget till barn- och ungdomspolitisk strategi  
2019 – 2020. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 29 OK KS 2018/01222-1 

 

Samverkansöverenskommelse 2019 - 2021 med Polisen 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar samverkansöverenskommelsen mellan Orsa kommun och 
Lokalpolisområde Mora för tiden 2019 - 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade under 2016 om ett samverkansavtal mellan Orsa kommun 
och Lokalpolisområde Mora. Detta är giltigt 2016 - 2018. En ny samverkans-
överenskommelse har nu tagits fram för beslut.  
 
Syftet är att tillsammans stärka det lokala brottsförebyggande arbetet för att öka 
tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Samverkansöverenskommelsen 
tydliggör samverkansformer och preciserar åtaganden och ska senare resultera i ett 
medborgarlöfte. 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2018-12-06. 
Samverkansöverenskommelse, 2019 – 2021 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, § 77, 2016-09-12. 
Medborgarlöfte från 2016. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen antar samverkansöverenskommelse mellan Orsa kommun och 
Lokalpolisområde Mora för tiden 2019 - 2021. 
 
 

Sändlista 
Polisen 
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§ 30 OK KS 2018/00107-1 

 

Svar på motion om plan för anhörigstöd 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 

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 mycket riktigt 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 dessvärre 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, utskottet för omsorg, 2018-11-14. 

Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde omsorg, 2018-11-06. 

Motion, 2018-03-19. 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige avslår motionen med yrkandet om att ta fram en anhörigplan som 

beskriver ambitionerna med anhörigstödet. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 31 OK KS 2018/00832-2 

 

Antagande av samverkansavtal E-arkivcentrum Dalarna 

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. 

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, utskottet för strategi, 2018-11-06. 
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 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Samverkansavtal avseende E-arkivcentrum 

Dalarna.  

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

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 32 OK KS 2017/00056-10 

 

Yttrande om förslag till vägplan E45 Vattnäs - Trunna 

Beslut 
Yttrande enligt bilaga 1 skickas till Trafikverket som svar på remissen om förslaget till 

vägplan E45 Vattnäs - Trunna. 

Reservation 
Bengt-Åke Svahn (KD), Morgan Darmell (M) och Petri Stenport (V) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för sina egna förslag. Joep Meens (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket har tagit fram ett förslag till ny vägplan för E45 mellan Vattnäs-Trunna 
(dnr TRV 2015/14393). Målet med projektet att öka trafiksäkerhet, förbättra 
framkomligheten och tillgängligheten för alla trafikanter, minska störningar som buller 
samt att värna om höga kultur- och naturvärden.  
Förslaget omfattar även indragning av del av befintlig väg E45, inom ett avsnitt 900 
meter norr om korsningen E45/Vattnäs byväg fram till Vångsgärde, från statligt 
väghållningsansvar. Den vägutredning som genomfördes av Trafikverket under 2007 
ligger till grund för valet av vägkorridor. Orsa kommun har yttrat sig över 
vägutredningen (kommunens dnr 07/KK0016). Den vägkorridor som valdes 2007 har 
sedan dess varit utlagd i förslaget till ny översiktsplan för Orsa kommun.  
Yttrandet har tagits fram i samråd med Stadsbyggnadsförvaltningen och Miljökontoret. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för samhälle, 2019-01-23. 

Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2019-01-17. 

Bilaga 1 – Yttrande vägplan E45 

Bilaga 2 – kompensationsåtgärd Storspov och Tofsvipa 

Kungörelseannons Trafikverket. 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 

Yttrande enligt bilaga 1 skickas till Trafikverket som svar på remissen om förslaget till 

vägplan E45 Vattnäs - Trunna. 

Yrkanden 
Petri Stenport (V) yrkar att kommunstyrelsen ställer sig bakom Vänsterpartiets 

yttrande enligt bilaga nr 3 istället för föreslaget yttrande. 

Morgan Darmell (M) yrkar att ärendet behandlas i kommunfullmäktige och därefter att 

förslag till vägplan revideras enligt bilaga nr 4. 
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Bengt-Åke Svahn (KD) yrkar att inga nya sträckningar ska göras mellan Vattnäs-

Vångsgärde samt från Holen – Trunna och i övrigt en förlängning av 

säkerhetsåtgärderna längs byarna enligt bilaga nr 5. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande propositionsordning. Först ställs proposition på Darmells 

yrkande om att ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige eller avgöras av 

kommunstyrelsen vid dagens sammanträde. Därefter ställs proposition på vilket 

yttrande som ska avges genom att ställa förslaget från utskottet för samhälle mot 

Stenports, Darmells och Svahns förslag. Kommunstyrelsen godkänner 

propositionsordningen. 

Beslut om var ärendet ska avgöras 
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska behandlas av 

kommunfullmäktige eller om ärendet ska avgöras vid dagens kommunstyrelsemöte och 

finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.  

Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunstyrelsen godkänner följande 

ordning: ja-röst för att ärendet avgörs av kommunstyrelsen idag och nej-röst för att 

ärendet ska behandlas av fullmäktige. Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 4 nej-

röster (se omröstningsbilaga, nr 1). Ordföranden finner därmed att ärendet avgörs 

idag. 

Beslut om yttrande 
Ordförande ställer därefter proposition på vilket yttrande som ska avges genom att 

ställa förslaget från utskottet för samhälle mot Stenports, Darmells och Svahns förslag, 

och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget från utskottet för samhälle. 

Omröstning begärs och ska genomföras. Ordföranden meddelar att förslaget från 

utskottet för samhälle är huvudförslag.  

 

Kontraproposition 
För att utse ett motförslag till huvudförslaget ställer ordförande Stenports, Darmells 

och Svahns yrkanden mot varandra och finner att kommunstyrelsen utser Svahns 

förslag till motförslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras. Ordförande meddelar att Svahns förslag är 

huvudförslag i kontrapropositionsomröstningen. 

I syfte att avgöra vilket förslag som ska vara motförslag i kontrapropositions-

omröstningen ställer ordföranden Stenports yrkande mot Darmells och finner att 

kommunstyrelsen bifaller det sistnämnda.  

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning i kontrapropositionen: ja-

röst för Bengt-Åke Svahns förslag och nej-röst för Morgan Darmells förslag. 

Med 1 ja-röst för Bengt-Åke Svahns förslag, 2 nej-röster för Morgan Darmells förslag 

och 10 ledamöter som avstår från att rösta beslutar kommunstyrelsen att utse Darmells 

förslag till motförslag i huvudvoteringen (se omröstningsbilaga, nr 2). 
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Resultat i huvudomröstning 
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning i huvudomröstningen: ja-

röst för utskottet för samhälles förslag och nej-röst för Morgan Darmells förslag. 

Med 9 ja-röster för förslaget från utskottet för samhälle och 4 nej-röster för Morgan 

Darmells förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla förslaget från utskottet för 

samhälle (se omröstningsbilaga, nr 3). 

 

Sändlista 
Verksamhetsområde samhälle 
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§ 33 OK KS 2019/00027-3 

 

Ansökan om stöd till Ung Företagsamhet 2019 - 2021 

Beslut 
Orsa kommun fortsätter sitt deltagande i Ung Företagsamhet och beslutar enligt 
organisationens ansökan, vilket innebär en finansiering om 4 kr/ invånare / år under 
2019, 2020 och 2021. 
 
Kommunens kostnad delas jämnt mellan verksamhetsområde samhälle, 
Näringslivskontoret, och verksamhetsområde Lärande. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Organisationen Ung Företagsamhet har som mål att göra kommunens skolungdomar 
till entreprenörer genom att de får möjlighet att driva eget företag i utbildningssyfte 
under ett läsår som en del av sina gymnasiestudier. 
Organisationen har efter ett avslutat EU-projekt mist närmare halva sin finansiering 
och ansöker nu om ett bidrag från kommunen. 
Tillsammans står Dalarnas 15 kommuner för ca 25% av finansieringen. Under 2019, 
2020 och 2021 går Region Dalarna in med 2 kr per invånare till Ung Företagsamhet 
men det är under förutsättning att kommunerna ligger kvar på 4 kr/invånare i sin 
investering till dem. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för samhälle, 2019-01-23. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2019-01-16. 
Ansökan om stöd till Ung Företagsamhet 2019 - 2021, 2019-01-14. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Orsa kommun fortsätter sitt deltagande i Ung Företagsamhet och beslutar enligt 
organisationens ansökan, vilket innebär en finansiering om 4 kr/ invånare / år under 
2019, 2020 och 2021 
Kommunens kostnad delas jämnt mellan verksamhetsområde samhälle, 
Näringslivskontoret, och verksamhetsområde Lärande. 
 

Sändlista 
Ung Företagsamhet 
Verksamhetsområde Lärande 
Näringslivskontoret 
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§ 34  

 

Informationsärenden 

1. Information om kvalitetsarbetet 

inom omsorgen (Jesper Karlsson) 

Tidigare har kommunstyrelsen beslutat 

om en handlingsplan med anledning av 

tillsynen av Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). Kommunstyrelsen får en 

rapportering avseende planen för att 

komma till rätta med de brister som 

tillsynen visade.  

En direktupphandling pågår av 

konsultstöd, mallar för egenkontroller har 

skapats och det pågår även egna 

granskningar över vilka brister som 

föreligger inom verksamheten. 

OK KS 2019/00020-7 

2. Information om resultatet av 

medborgarundersökningen 2018 

(Henrik Göthberg, Stina Hedlund) 

Två undersökningar har gjorts under 2018; 

Medborgarundersökningen och Kvalitet i 

korthet (Kkik). Den sistnämnda 

undersökningen mäter kommunens 

service och tillgänglighet. Den visar bland 

annat att andelen som får svar på mejl är 

39% och via telefon 50%. Undersökningen 

visar ett högt betyg för bemötande (91%). 

Medborgarundersökningen mäter bland 

annat förtroende för kommunens 

verksamheter. Förra årets undersökning 

har en svarsfrekvens på 50% (ca 400 svar). 

Verksamheter som får ett gott betyg är 

bland annat renhållning och 

räddningstjänst medan verksamheter som 

rör gator och vägar får ett lägre betyg. 

Resultatet visar att svaranden har ett gott 

förtroende för kommunens 

förtroendevalda. Lägre betyg får 

information från kommunen och 

medborgarnas egna möjligheter att 

påverka. 

OK KS 2019/00020-6 
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§ 35  

 

Delegationsbeslut 

1. Delegationsbeslut - tillförordnad 

kommunchef under julledighet 2018 

OK KS 2018/00067-4 

2. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

strategi 2018-10-16 

OK KS 2018/00012-28 

3. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

strategi 2018-11-06 

OK KS 2018/00012-30 

4. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

strategi 2018-12-04 

OK KS 2018/00012-34 

5. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

samhälle 2018-10-09 

OK KS 2018/00015-34 

6. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

samhälle 2018-11-13 

OK KS 2018/00015-37 

7. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

samhälle 2019-01-23 

OK KS 2019/00037-3 

8. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

lärande 2018-10-25 

OK LÄR 2018/00001-21 

9. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

lärande 2018-12-13 

OK LÄR 2018/00001-25 

10. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

omsorg 2018-10-17 

OK OMS 2018/00002-38 

11. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

omsorg 2018-11-14 

OK OMS 2018/00002-41 

12. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

omsorg 2018-12-12 

OK OMS 2018/00002-45 
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§ 36  

 

Delgivningar 

1. Protokoll styrelsemöte NODAVA AB, 

2018-12-12. 

OK KS 2018/01239-3 

2. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 

utskott för omsorgs sammanträde den 12 

december 2018 - Fortsatt stöd till 

ensamkommande ungdomar över 18 år. 

OK OMS 2018/00324-3 

3. Underrättelse om utställning av 

översiktsplan. 

OK KS 2015/00026-24 

 

 

 


