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Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 
Tid: 2019-10-28 kl. 13:00 
Plats: Kommunsalen 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (Camilla Björck, 

Annica Edström, 13.00-13.30) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att: 
anta i bilaga redovisat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område att gälla från och med 1 januari 2020, 

2. upphäva taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
antagen i Orsa kommun 2013-11-25 § 54, 

3. timtaxan ska vara 1070 kronor, 
4. 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. 
 

 2. Revidering av timtaxan för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet (Camilla Björck, Annica Edström) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. ny timtaxa för planerad livsmedelskontroll ska vara 1300 kr, 
2. ny timtaxa för uppföljande kontroll och utredning av klagomål och 

registrering ska vara 1070 kr, 
3. den nya timtaxan träder i kraft den 1 januari 2020, 
4. delegera till Mora Orsa miljönämnd att besluta om att uppdatera 

taxebestämmelserna utifrån ändringar i den nya 
kontrollförordningen (EU) 2017/625. 

 
Beslutet är fattat med stöd av §§ 3, 6,11 och 13 förordningen (2006:1166) om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. 
 

 3. Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (Camilla Björck, Annica 
Edström) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta i bilaga redovisat förslag till taxa för tillsyn inom 
strålskyddslagens område att gälla från och med 1 januari 2020, 

2. upphäva taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område antagen i 
Orsa kommun 2012-09-24 § 45. 
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Beslutet är fattat med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 
14 § strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhets-
myndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella 
solningsanläggningar. 
 

 4. Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 2019 – 2022 (Linda Björck Jansson, 
13.30-14.00) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen antar risk- och sårbarhetsanalysen för mandatperioden 
2019 - 2022. 
 

 5. Reglemente krisledningsnämnden 2019 – 2022 (Linda Björck 
Jansson) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige antar reglementet för krisledningsnämnden 2019 - 
2022. 
 

 6. Handlingsprogram trygghet och säkerhet (Linda Björck Jansson) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige antar föreslaget program för trygghet och säkerhet och 
tillhörande delprogram. 
 

 7. Styrdokument krisberedskap 2019 - 2022 (Linda Björck Jansson) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet för krisberedskap och civilt 
försvar för mandatperioden 2019 - 2022. 
 

 8. Delegation angående medborgarlöfte (Linda Björck Jansson) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen delegerar rätten att besluta om förändringar av 
kommunens medborgarlöfte med Polisen till utskottet för strategi.  
 

 9. Svar till revisorerna angående grundskolans kunskapsresultat 
(Mattias Scandola, 14.00-14.30) 
Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen antar svaret från skolchef Mattias Scandola till revisorerna 
gällande Orsa skolors kunskapsresultat som sitt eget. 
 

 10. Verksamhetschef för de medicinska och psykologiska delarna av 
kommunens elevhälsa (Mattias Scandola) 
Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår: 
Kommunstyrelsen beslutar att till ny verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska och psykologiska del utse Mattias Scandola från och med  
2019-10-01. 
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 11. Beslut rörande förskolorna Lindan 1 och Lindan 2 (Mattias Scandola) 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att bygga två nya förskoleavdelningar vid 
Trimsarvets förskola så snart som möjligt. 
 
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen: 
Verksamheten vid förskolorna Lindan 1 och Lindan 2 flyttas till 
förskolelokalerna i Lillåhem i juli 2020 i avvaktan på att nybyggnationen vid 
Trimsarvet är klar. 
 
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen: 
Ombyggnation av förskolan i Lillåhem genomförs inte eftersom det är en 
tillfällig flytt. 
 

 12. Hälso- och friskvårdspolicy (Helene Grapenson, 14.40-14.50) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige antar hälso- och friskvårdspolicyn. 
 

 13. Svar på motion angående E45 Vattnäs - Trunna 
Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige avslår motionen gällande ny sträckning Vattnäs – 
Trunna. 
 

 14. Utredning om Orsa simhall (Roland Fållby, Birgitta Bogren, Barbro 
Fischerström, 15.15-15.55) 
Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Orsa Simhall stängs vid terminsslutet 2020. 
 

 15. Stadsnät – utbyggnadsplan för 2020 
Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Följande områden ska prioriteras under 2020: 

1. Färdigställa Oljonsbyn/Viborg/Sundbäck 
2. Färdigställa Nederberga/Björken 
3. Maggås 
4. Fryksås 

 
Områdena nedan har lägre prioritet men ska på sikt byggas ut inom ramen 
för investeringsbudgeten: 

5. Kallmora (etappvis utbyggnad, utbyggnadstakt beroende av 
intresseanmälningar och eventuell samförläggning) 

6. Skattungbyn (etappvis utbyggnad, utbyggnadstakt beroende av 
intresseanmälningar och eventuell samförläggning) 

7. Torsmo (starttid beror på eventuellt bidrag och samförläggning) 
 
Efteranslutning av tillkommande kunder ska pågå kontinuerligt i utbyggda 
områden, dvs. i områden där stamnätet har full kapacitet. 
Utöver utbyggnation kommer även nätet förstärkas genom att t.ex. bygga bort 
sträckor som innebär driftsäkerhetsrisker. 
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 16. Delårsrapport 2019 (Johan Hult, Sara Laggar, 16.00-16.45) 

Förslag till beslut 
  

 17. Drift- och investeringsbudget 2020 (Johan Hult, Sara Laggar) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till drift- och investeringsbudget 
2020 med följande ändringar: 
 

Föreslagna besparingar ska inte genomföras: 
Förskola 200 000 
Verksamhetsområde samhälle 200 000 
Musikskolan 500 000 
  
Budgeten utökas: 
Verksamhetsområde Lärande  
Barnomsorg kvällstid 400 000 
Grundskola/förskola (ej fördelade medel) 800 000 
  
Verksamhetsområde omsorg  
Hälso- och sjukvård samt äldreomsorg  
(ej fördelade medel) 

1 700 000 

  
Kommunstyrelsen  
Till kommunstyrelsens förfogande (bland 
annat till solenergiutbyggnad och 
investeringsplan för de fyra skolorna) 
 

3 000 000 

Totalt summa kr 6 800 000 
 

 

 18. Kommunalskatt 2020 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala skattesatsen år 2020 är 
oförändrad sedan förra året, dvs. 22:42 per skattekrona. 
 

 19. Policy för IT-säkerhet 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige antar policyn för IT-säkerhet. 
 

 20. Riktlinjer för IT-säkerhet 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen antar riktlinjerna för IT-säkerhet. 
 

 21. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2019 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej färdigbehandlade 
motioner och medborgarförslag 
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 22. Sammanträdesplan 2020 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ordinarie sammanträden med fullmäktige 
under 2020 sker enligt följande:  
24 februari, 30 mars, 25 maj, 5 oktober och 30 november  
Samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 om inte ordförande beslutar annat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ordinarie sammanträden under 
2020 sker enligt följande:  
10 feb, 9 mars, 6 april, 11 maj, 22 juni, 7 sep, 26 okt, 23 nov och 14 dec. 
Samtliga sammanträden börjar kl. 13.00 om inte ordförande beslutar annat. 
 

 23. Utbetalning av partistöd 
Förslag till beslut 
 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2020 i enlighet med 
antagna regler för partistöd. 
 

Delegationsbeslut 
1. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för lärande 2019-09-19 
2. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för strategi 2019-08-20 
3. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för strategi 2019-09-10 
4. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för omsorg, 2019-09-18 
5. Borgen Orsa Vatten och Avfalls ABs lån om 10 Mkr i Kommuninvest 
6. Borgen Orsabostäder ABs lån om 40 Mkr samt Orsa Lokaler ABs lån  

om 35 Mkr 
7. Borgen Orsa Lokaler AB om 40 Mkr i Kommuninvest 

 

Delgivningar 
1. Delårsrapport, E-arkivcentrum Dalarna 2019-08-31 
2. Styrelseprotokoll Orsabostäder AB, 2019-09-06.pdf 
3. Protokoll styrelsemöte NODAVA AB 2019-09-10 
4. Styrelseprotokoll Orsa Vatten och Avfall AB, 2019-09-26 

 

 

 

Mikael Thalin Camilla Staberg 
Ordförande Sekreterare 
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