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Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 
Tid: 2020-10-26 kl. 13:00 
Plats: Kommunsalen, kommunhuset 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Patientsäkerhetsberättelse omsorg 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens utskott för omsorg föreslår: 
Kommunstyrelsen antar patientsäkerhetsberättelsen för 2019. 
 

 2. Avskrivet planbesked för Järnvägen 1 (Hotellet) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
 Planbesked för Järnvägen 1 (Hotellet) avskrivs. 
 

 3. Avskrivning av två planärenden, detaljplan för fastigheten del av 
Krakau m.m. samt planprogram för Storgatan 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår att detaljplan för fastigheten del av Krakau m.m 
och planprogram för Storgatan i Orsa avskrivs. 
 

 4. Samverkansavtal överförmyndare i övre Dalarna 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi förslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
samverkansavtal om gemensam organisation för Överförmyndarnas 
verksamhet. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga 
samverkanskommuner tar beslut om att underteckna avtalet som då gäller 
från och med 1 januari 2021. 
 

 5. Utbetalning av partistöd 2021 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2021 i enlighet med 
antagna regler för partistöd. 
 

 6. Övergripande mål samt verksamhetsmål KS 
Förslag till beslut 

1. Strategiutskottet förslår kommunstyrelsen att besluta om 
verksamhetsmål för kommunstyrelsen. 

 
2. Strategiutskottet föreslår kommunstyrelsen  

              Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål. 
 

 7. Delårsrapport 2020 (Sara Laggar, Johan Hult 15:00-15:15) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen att: 
Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2020. 
 

 8. Kommunalskatt 2021 (Sara Laggar, Johan Hult 15:15-15:20) 
Förslag till beslut 
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Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att höja avfallstaxan med 10% från och med 1 
januari 2021. 
 

 9. Avsluta avgift för borgensförbindelse OVAB och OLAB, (Sara 
Laggar, Johan Hult 15:20-15:25) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut 2014 i 

Kommunfullmäktige att ta ut en borgensavgift av Orsa Vatten och Avfall AB 

(§3) och Orsa Lokaler AB (§43) om 0,3% på utestående lån med borgen av 

Orsa kommun. 

 10. Ägartillskott Orsa Vatten och Avfall AB (Sara Laggar, Johan Hult 
15:25-15:30) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att under år 2020 tillföra Orsa Vatten och 
Avfall 830 tkr att användas till att åtgärda läckor i ledningssystemet under år 
2020. 
 

 11. Biblioteksplan 2020-2022 
Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:  
Orsa kommun antar den nya biblioteksplanen. 
 

 12. Förslag till uppdragsavtal om Höstlundssamlingen i Skattungbyn 
Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Att teckna uppdragsavtal om Höstlundssamlingen, i anslutning till att 
fastighetsöverlåtelsen sker. 
 

 13. Begäran om medgivande för överlåtelse av fastighet erhållen som 
gåva av Orsa kommun (Birgitta Bogren 16:00-16:15) 
Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:  
Bifalla begäran från Skattungbyns byutvecklingsförening om överlåtelse av 
fastighet Skattungbyn 88:23 till Skattunge Hus ek för. Villkoren i gåvoavtalet 
kvarstår i överlåtelsen. 

 
 14. Dagvattenpolicy och dagvattenriktlinje (Mats Pettersson, Tommy 

Ek, Birgitta Bogren, Håkan Danielsson 15:30-16:00) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår:  
Kommunstyrelsen antar den riktlinje som är framtagen rörande 
dagvattenhantering.  
 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige antar policyn för dagvattenhantering. 
 

 15. Förslag till justering av avfallstaxan till 2021 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att höja avfallstaxan med 10% från och med 1 
januari 2021. 
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 16. Förslag till justering av VA-taxa samt brukningsavgift till 2021 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att höja avfallstaxan med 10% från och med 1 
januari 2020. 
  
 

 17. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område att gälla från och med 1 januari 2021, 

2. att upphäva taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen i 

Orsa kommun 2013-11-25 § 54, 

3. Centralt kommunal overheadkostnad skall ej medräknas i den nya 

timgavgiften. Timavgiften skall därmed fastställas till1020 kronor/timme med 

indexuppräkning från 2021 

4. att Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja 

de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats 

för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för 

indexuppräkningen är oktober månad 2019. 

 

Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken. 
 

 18. Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för tillsyn inom 
strålskyddslagens område att gälla från och med 1 januari 2021. 

2. att upphäva taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område antagen i 
Orsa 
kommun 2012-09-24 § 45. 
 

Beslutet är fattat med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 
14 § 
strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens 
föreskrifter 
(SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. 
 

 19. Styrmodell Orsa kommun 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att anta styrmodell för Orsa kommun 
 

 20. Gåva till personal 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att alla medarbetare får en julklapp i december på 
200 kronor. Utöver det så får medarbetare inom äldre- och funktionshinder-
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omsorgen en extragåva på 800 kronor, dvs totalt 1000 kronor.  
 

Informationsärenden 
1. Ägarsamråd Orsa Vatten och Avfall AB (Marilou H Levin, Johan Hult 13-14) 

2. Utredning om Nodavas verksamhet (Theodora Heim 14-15) 

3. Kommunplan inkl drift och investeringsbudget (Marie Ehlin 16:30) 

4. Uppföljning av ärenden 

Delegationsbeslut 
1. Borgen Orsa Vatten och Avfall AB (lån nr 127851) om 21 mkr i Kommuninvest 

2. Borgen för Orsabostäder AB lån 127975, 48,6 mkr och Orsa Lokaler AB lån 

120791, 30 mkr i Kommuninvest 

3. Anvisa medel från verksamhet 13170, Medel till KS förfogande 

Delgivningar 
1. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för omsorg 2020-09-16 

2. Uppsägning/avgångsanmälan skolchef 

3. Protokoll styrelsemöte NODAVA 2020-09-08 

4. Protokollsutdrag, Brandkåren Norra Dalarna, Verksamhetsplan 2021 

5. Protokollsutdrag Brandkåren Norra Dalarna, delårsbokslut 2020 och 

verksamhetsuppföljning, VUP 2 

6. Protokollsutdrag Brandkåren Norra Dalarna, Interkontrollplan 2020 

7. Protokoll Orsa Vatten och Avfall AB 2020-09-22 

8. Upprop för det svenska landskapet - vindkraftsutbyggnad 

9. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för samhälle 2020-09-22 

 

 

 

 

Mikael Thalin Camilla Staberg 
Ordförande Sekreterare 
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