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Dokument nr: OK KS 2019/00001-19

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
Tid: 2019-05-10 kl. 08:30 – ca 17:00 (för program se Mål- och budgetberedning under
informationsärenden)
Plats: Lärcentrum, aulan

Öppnande, närvaro, justering
Beslutsärenden
1.

Revidering av verksamhetsområde för VA, Fryksås
Förslag till beslut
Styrelsen för Orsa vatten och Avfall AB föreslår:
Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderat verksamhetsområde för
vatten och spillvatten för Fryksås i Orsa kommun enligt bilaga.

2.

Svar på remissen om kostnadsutjämningen för kommuner och
landsting SOU 2018:74
Förslag till beslut
Kommunchefen föreslår:
Orsa kommun tillstyrker förslaget till ny kostnadsutjämning i sin helhet enligt
bifogat yttrande som svar på remissen SOU 2018:74. Lite mer lika. Översyn
av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (dnr Fi2018/03212/K).

3.

Upphörande av taxa för svartfiber
Förslag till beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget:
Vid svartfiberaffärer som avtalas på 10 år eller längre marknadsanpassas
taxorna till 1500 kr/månad exkl. moms kompletterad med en
anslutningsavgift till faktisk självkostnad, dock minst 25 000 kr exkl. moms.
Kommunen kan även förbehålla sig rätten att inte anlägga en fiberförbindelse
vid exempelvis för långa avstånd.
För att underlätta prissättning av övriga svartfiberförbindelser föreslås
följande definitioner:
Centralort - inom 1 km från stadsnätets huvudnod.
Tätort - inom 5 km från stadsnätets huvudnod.
Landsbygd - längre än 5 km från stadsnätets huvudnod.
Räknat fågelvägen och inom kommungränsen.

4.

Remiss om riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst
Förslag till beslut
Verksamhetsområde omsorg föreslår efter uppdrag från utskottet:
Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att yttra sig över remissen avseende
revidering av riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst.
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5.

Flytt av planfrågor till kommunstyrelsen (Tommy Ek, Joakim
Larsson, ca 15.45)
Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att den politiska styrningen av planfrågor
flyttas från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen, vilket innebär ändringar
i reglementet för kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige antar det reviderade förslaget till byggnadsnämndens
reglemente. Därmed inrättas en ordförandeberedning (presidieberedning)
istället för utskott i byggnadsnämnden.

6.

Kommunstyrelsens reglemente 2019 - 2022
Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens reglemente 2019 - 2022 att
gälla från 2019-06-01.

7.

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare till kommunala
pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Informationsärenden
1.

Mål- och budgetberedning inför år 2020

Delegationsbeslut
1.

Delegationsbeslut tillstånd valaffischering inom detaljplanelagt område

Delgivningar
1. Styrelseprotokoll Orsa Lokaler AB och Orsabostäder AB, 2019-04-12
2. Protokoll styrelsemöte Orsa Vatten och Avfall AB, 2019-03-27

Mikael Thalin
Ordförande

Camilla Staberg
Sekreterare
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