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Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 
Tid: 2020-06-22 kl. 13:00 
Plats: Tingssalen, kommunhuset 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Svar på remiss av betänkandet av utredningen hållbar 

terrängkörning (SOU2019:67) - omedelbar justering  
(Barbro Fischerström, Camilla Björck, 13.30-13.50) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande som svar på remissen av 
betänkandet av utredningen om hållbar terrängkörning (SOU 2019:67). 
 

 2. Avtal om samverkan – Dalabiblioteken (Barbro Fischerström, 13.50-
14.30) 
Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår:  
Orsa kommun sluter samarbetsavtal med de andra 14 kommunerna och 
Region Dalarna enligt föreliggande avtalsförslag och går därmed in i 
bibliotekssamverkan Dalarna. 
 

 3. Föreningsbidrag 2020 (Barbro Fischerström) 
Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att bevilja följande 
föreningar bidrag för 2020: 
 
Siljans båtförbund: 3 500 kr  
Folkmusikens hus: 10 000 kr  
Dalarnas Folkrörelsearkiv: 4 800 kr  
Orsa IK: 125 000 kr  
Orsa ridklubb: 185 000 i kr plus 65 000 kr i engångsstöd pga. Corona  
FUB Ovansiljan: 8 000 kr  
SRF Ovansiljan: 2 500 kr  
Ovansiljans Sportklubb: 40 000 kr 
Kulturföreningen Lyra: 30 000 kr  
Orsa konstförening: 20 000 kr  
Filippinska föreningen: 2 000 kr  
SPF seniorerna Orsabygden: 30 000 kr  
SKPF Norra Dalarna: 5 000 kr  
PRO Orsa: 30 000 kr plus 15 000 kr i engångsstöd pga. Corona  
Korpen Orsa: 50 000 kr i engångsstöd pga. Corona  
Dalarnas int. Filmförening: 10 000 kr  
Orsa för mångfald: 20 000 kr  
Orsa besöksgrupp: 40 000 kr  
BRIS: 6 900 kr 
 
Följande ansökningar avslås: 
Slättbergs badstugeförening, Night Cruisers Färnäs och Konst runt Siljan. 
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 4. Överenskommelse inom kultur- och bildningsplanen (Barbro 
Fischerström) 
Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår: 
Kommunstyrelsen antar förslaget och uppdrar till kultur- och fritidschefen att 
teckna överenskommelsen inom kultur- och bildningsplanen med Region 
Dalarna. 
 

 5. Ekonomiska ramar 2021 (Johan Hult, 14.45-15.15) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att tillsammans med 
cheferna för respektive verksamhetsområde ta fram ett förslag till budget 
2021 för kommunstyrelsens verksamheter inom en ekonomisk ram om 422 
185 tkr. 
Kommunstyrelsen infordrar förslag till budget 2021 inom följande 
ekonomiska ramar: 
Kommunfullmäktige: 2 588 tkr 
Byggnadsnämnden: 4 412 tkr 
Miljönämnden: 1 862 tkr 
Kommunstyrelsen med dess verksamhetsområden (se även ovan): 422 185 
tkr. 
Förslag till budget 2021 tillsammans med prognos för 2020 ska presenteras 
på kommunstyrelsens sammanträde den 7 september. 
 

 6. Höjning av habiliteringsersättning (Jesper Karlsson) 
Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår: 
Kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ 3, om höjning av 
habiliteringsersättning för personer med daglig sysselsättning enligt LSS, till 
75 kr per dag. 
 

 7. Namn på nytt särskilt boende (Jesper Karlsson) 
Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår: 
Kommunstyrelsen beslutar att det nya särskilda boendet ska heta Slipstenen. 
 

 8. Ändring av delegationsordning för omsorgen – överflytt av ärende 
(protokollsutdrag från utskottet för omsorg publiceras senare) 
Förslag till beslut 
 

 9. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsan 2019  
Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår: 
Kommunstyrelsen godkänner Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsan 2019 
 

 10. Reviderad arbetsmiljöpolicy 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige antar reviderad arbetsmiljöpolicy. 

 

 11. Plan för fortsatt arbete med Vision 2050 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
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Kommunstyrelsen antar föreslagen plan för fortsatt arbete med Vision 2050 
och att utskottet för strategi löpande följer upp arbetet samt att förvaltningen 
tar fram ett förslag om en visionsfond. 

 12. Solcellsutbyggnad på kommunkoncernens fastigheter i Orsa 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunchefen ges i uppdrag att initiera och samordna arbetet med 
solcellsutbyggnaden i kommunkoncernens fastigheter med inriktningen att 
investera i en anläggning årligen de kommande åren. 
Ökad nettokostnad kan täckas genom omfördelning från medel till KS 
förfogande. 
 
 

 13. Svar på medborgarförslag om skötsel av informationstavlor 
Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ligger i linje med redan 
satta planer och därmed kan medborgarförslaget anses besvarat. 
 

 14. Avtal om aktieägartillskott från Östersunds kommun till 
Inlandsbanan AB 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delegera kommunchefen att underteckna 

avtalet för Orsa kommun. 

Informationsärenden 
1. Avstämning av LUPP och presentation av unga kommunutvecklare (Christina 

Nordmark, 13.00-13.30) 

2. Information om avvikelser första halvåret 2020 inom omsorgen (Jesper 

Karlsson, 15.30-16.10) 

3. Information om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Jesper 

Karlsson) 

4. Uppsägning av avtal om konsumentvägledning (Marie Ehlin) 

Delegationsbeslut 
1. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för omsorg 2020-05-13 

2. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för strategi 2020-05-05 

3. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för strategi 2020-05-20 extra 

sammanträde 

4. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för samhälle 2020-03-24 

5. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för samhälle 2020-04-17 

6. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för samhälle 2020-05-26 

7. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för samhälle 2020-06-03 

8. Tillförordnad kommunchef under sommaren 2020 
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Delgivningar 
1. Protokoll föreningsstämma Dalabanans Intressenter 2020-04-03 

2. Protokoll Språktolknämnden i Dalarna 2020-05-28 

3. Protokoll gemensam servicenämnd lön 2020-06-05 

4. Beslut från Förvaltningsrätten om att avvisa överklagandet om remissvar 

vägsträckning E45. 

 

Mikael Thalin Camilla Staberg 
Ordförande Sekreterare 

 


