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Kommunstyrelsen 

Plats och tid: Kommunsalen, 2019-09-09 kl. 08:30 – 16.45 
Ajournering 12.20-13.20 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande, §§ 92-109, §§ 111-113 
Susann Lindblad (C), 1:e vice ordförande, ordförande § 110 
Magnus Bjurman (S), 2:e vice ordförande, §§92-97, §§100-
113. Olof Herko (S), ersättare för Magnus Bjurman (S)  
§§ 98-99 
Per-Erik Wiik (C), ersättare för Håkan Yngström (C) 
Aino Eurenius (C) 
Madeleine Thalin (C), ersättare för Anders Hjärpsgård (C) 
§§ 92-99, §§ 111.1-111.3, Carina Konradsson (C) ersättare för 
Anders Hjärpsgård (C) §§ 100-113, §§ 111.4-111.6 
Lars Olov Simu (KD), ersättare för Bengt-Åke Svahn (KD) 
Joep Meens (MP) 
Hans-Göran Olsson (S) 
Gunilla Elings-Friberg (S) 
Margareta Jansson (V), ersättare för Petri Stenport (V) 
Morgan Darmell (M) 
Stefan Källbäck (SD) 

Övriga deltagare: Carina Konradsson (C) §§ 92 -99, §§ 111.1-111.3, Joakim 
Larsson (M) §§ 92 -99, §§ 111.1-111.3, Olof Herko (S) §§ 92-
97, §§ 100-113, §§ 111.1-111.5, Bengt Hahne (KD), ej 
tjänstgörande ersättare 
Henrik Göthberg, chef service och utveckling, § 92, § 95, 
§§ 111.2 - 111.3 
Emelie Drott, planarkitekt, Tommy Ek, chef stadsbyggnads-
förvaltningen, § 95 
Jesper Karlsson, chef omsorg, § 92, § 95, § 111.1 
Sara Laggar, ekonom, § 111.1 
Johan Hult, ekonomichef, § 95, § 111.1, § 111.4  
Christina Nordmark, utredare, Fanny, kommunutvecklare, 
§ 111.3 
Roland Fållby, VD Orsa Lokaler AB/Orsabostäder, § 95,  
§ 111.4  
Björn Sjöberg, Karin, Arbetsmiljöverket, § 111.5 
Joakim Larsson, utredare, § 111.6  
Ann-Therese Albertsson, kommunchef 
Camilla Staberg, sekreterare 

Utses att justera: Joep Meens (MP) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Camilla Staberg, sekreterare 
 

Paragraf 92 - 113 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande       Susann Lindblad § 110 

 

 ______________________________________ 

Joep Meens, justerare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2019-09-09 

Överklagningstid: 2019-09-18 – 2019-10-09 

Anslaget sätts upp: 2019-09-18 Anslaget tas ner: 2019-10-10 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Plats och tid: Kommunsalen, 2019-09-09 kl. 08:30 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande 
Susann Lindblad (C), 1:e vice ordförande 
Magnus Bjurman (S), 2:e vice ordförande 
Per-Erik Wiik (C), ersättare för Håkan Yngström (C) 
Aino Eurenius (C) 
Madeleine Thalin (C), ersättare för Anders Hjärpsgård (C) 
Lars Olov Simu (KD), ersättare för Bengt-Åke Svahn (KD) 
Joep Meens (MP) 
Hans-Göran Olsson (S) 
Gunilla Elings-Friberg (S) 
Margareta Jansson (V), ersättare för Petri Stenport (V) 
Morgan Darmell (M) 
Stefan Källbäck (SD) 
 

Övriga deltagare: Carina Konradsson (C), Joakim Larsson (M), Olof Herko 
(S), Bengt Hahne (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Ann-Therese Albertsson, kommunchef 
Camilla Staberg, sekreterare 
 

Utses att justera: Joep Meens (MP) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter:  

Camilla Staberg, sekreterare 

 

Paragraf 96 

  

Mikael Thalin, ordförande 

 

 

  

Joep Meens, justerare 

 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2019-09-09 

Överklagningstid: 2019-09-09 – 2019-09-30 

Anslaget sätts upp: 2019-09-09 Anslaget tas ner: 2019-10-01 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

Underskrift 

 

Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 

Mål för kommunstyrelsens verksamheter 2020 5 

Svar på beslutsunderlag gällande tillsyn inom omsorgen 8 

Översiktsplan för Orsa kommun 9 

Nybyggnation av särskilt boende 11 

Utställning av reviderade avfallsföreskrifter 2019 (omedelbar justering) 13 

VA-taxa från 2020 14 

Biologisk återställning av Oreälven 15 

Huvudmannaskap för provåtgärd för biologisk återställning i Unnån 17 

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2019 18 

Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd 19 

Ändring av delegationsordning – serveringstillstånd och tobakslagen 20 

Ansöknings- och tillsynsavgifter gällande tobaksförsäljning och e-cigaretter 21 

Svar på medborgarförslag om klimatförändringar 22 

Svar på medborgarförslag att anlägga en hundrastplats 23 

Revidering av delegationsordning – verksamhetsområde samhälle 24 

Svar på granskning av år 2018 25 

Svar på granskning av årsredovisning 2018 26 

Ansvarsfrihet 2018 för styrelsen, Norra Dalarnas samordningsförbund, 
FINSAM 

27 

Ansvarsfrihet 2018 för Region Dalarnas direktion 28 

Informationsärenden 29 

Delegationsbeslut 32 

Delgivningar 33 
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§ 92 OK KS 2019/00460-1 

 

Mål för kommunstyrelsens verksamheter 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar föreslagna mål för kommunstyrelsens verksamheter 2020 

enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fyra utskott; utskott för samhälle, utskott för omsorg, utskott för 

lärande och utskott för strategi. Mål för 2020 för respektive verksamhetsområde har 

diskuterats i tillhörande utskott och sedan beslutar kommunstyrelsen om samtliga mål. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskott för omsorg, 2019-05-15.  

Protokollsutdrag, utskott för lärande, 2019-05-16.  

Protokollsutdrag, utskott för strategi, 2019-05-14.  

Protokollsutdrag, utskott för samhälle, 2019-05-21. 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår: 

• Lärmiljöer med fokus på fysisk lärmiljö 

Mätning: Upplevd studiero ska öka från 67% till 100% med fokus på fysiska 

lärmiljöer. 

• ICDP och lågaffektivt bemötande 

• Ökade matematikresultat 

Mätning: Andelen elever som blir godkända i de nationella proven i 

matematik ska öka i årskurs 3, 6 och 9. 

• Skola – näringsliv 

Mätning: Skolans attityd till företagande ska öka till från 3,9 till 4,1 i Svenskt 

näringslivs ranking. 

Utskottet för omsorg föreslår: 

• Systematiskt kvalitetsarbete 

Utskottet för samhälle föreslår: 

• Bedömning av kommunens service till företagen i Svenskt näringslivs mätning 

av företagsklimatet ska vara minst 3.8 i mätningen 2020. 

• Andel ut i arbete respektive studier av inskrivna på AME ska vara minst 25 % 

respektive 10 %. 

• Turistomsättning för Orsa kommun ska öka med 8 % i mätningen TEM (Turist 

ekonomisk modell). 
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Utskottet för strategi föreslår: 

Invånarna ska vara nöjda med att leva och bo i vår kommun och målet är att nå 

indextalet 68 eller bättre där 100 är bäst och 0 sämst enligt Nöjd Region Index, NRI. 

• Invånarna ska vara nöjda med vår kommuns verksamheter och målet är att nå 

indextal 62 eller bättre där 100 är bäst och 0 sämst enligt Nöjd Medborgar- 

Index, NMI. 

• Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i kommunen och målet är att nå 

indextal 48 eller bättre där bäst är 100 och sämst 0 enligt Nöjd Inflytande 

Index, NII. 

• Medborgare och medarbetare inom Orsa kommun ska uppleva att 

tillgängligheten är hög och bemötandet gott från Orsa Kommun. Målet är att 

100% av inkommande e-post från medborgaren besvaras inom ett dygn. 

Delmål 2019: 85 % och 2020: 92 %. 

 

Ungdomsmål: 

• Barn och unga ska ha vetskap om sina möjligheter att påverka i samhället. 

Detta möjliggörs i alla verksamheter genom att vi skapar mötesplatser och 

forum för inflytande. 2018 tyckte 29,3 % av ungdomarna som deltog i Lupp-

undersökningen 2018 att möjligheterna var mycket stora eller stora. Målet 

2020 är att höja den siffran till 40%. 

Personal: 

Orsa kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med ansvarsfulla, friska och 

engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetsutveckling och ökad 

trivsel. Detta mäts genom medarbetarundersökning och genom ohälsotal. 

• Resultatet av medarbetarundersökningen ska uppgå till lägst index 72 och 

ohälsotalet ska uppgå till högst 6,0 procent. 

Ekonomi: 

• Max 2% avvikelse mellan prognos vid delårsbokslutet och utfallet vid 

årsbokslut. 

Yrkanden 
Morgan Darmell (M) yrkar på en ändring gällande den tredje målformuleringen för 

verksamhetsområde samhälle enligt följande: att utifrån kommunens vision, ha politisk 

beslutade strategier för hela verksamhetsområde samhälle som ska visa mål och 

prioriteringar för de kommande åren och hur samhälle ska samverka inom och utom 

kommunen för att leverera mot detta. 

Susann Lindblad (C) yrkar bifall till utskottens förslag men med följande tillägg 

avseende utskottet för omsorg:  

Implementeringen av det systematiska kvalitetsarbetet ska fortsätta göra skillnad för 

de vi är till för. Det mäts genom följande mått: 

1. Alla individuella vård-/genomförandeplaner ska revideras så fort det finns 

anledning till det, men minst två gånger per år. 
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2. Samtliga överväganden som görs inom Individ- och familjeomsorgens 

verksamhet ska göras i tid. 

3. Det ska göras en sammanfattande analys av avvikelserna för hela omsorgens 

verksamhet som rapporteras till utskottet två gånger per år. 

Susann Lindblad (C) yrkar även på ett tillägg med 100% avseende måttet för ökade 

matematikresultat inom lärande dvs. att andelen elever som blir godkända i det 

nationella provet i matematik ska öka till 100% i årskurs 3, 6 och 9. 

Susann Lindblad (C) yrkar även på följande tillägg: 

Arbetet med Agenda 2030 ska intensifieras under året och minst 6 konkreta åtgärder 

ska genomföras inom områdena Hälsa och välbefinnande, Hållbar energi och Hållbar 

konsumtion och produktion. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på Morgan Darmells ändringsyrkande mot 

utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller det sistnämnda. 

Ordföranden ställer sedan proposition på utskottens förslag och därefter Susann 

Lindblads tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller båda.  

Sändlista 
Samtliga utskott 
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§ 93 OK OMS 2018/00149-35 

 

Svar på beslutsunderlag gällande tillsyn inom omsorgen 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar bifogat svar till Inspektionen för vård och omsorg som sitt 
eget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har skickat sitt beslutsunderlag efter 
inspektionen av individ- och familjeomsorgen som genomfördes 3–5 juni i Orsa. 
 
Kommunstyrelsen ska återkomma med yttrande över underlaget senast den 15 
september. Av yttrandet ska det framgå om kommunstyrelsen beslutat om ytterligare 
åtgärder utöver den handlingsplan som tidigare har skickats in till Inspektionen för 
vård och omsorg. Ett ständigt förbättringsarbete pågår i verksamheten för att fullfölja 
aktiviteterna enligt handlingsplanen och beräknas vara genomförda innan slutet av 
året. Ett prioriterat område är ledning och styrning men även att rätta till brister i 
ärenden som avser placerade barn samt förbättringar avseende familjehems-
utredningar. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskott för omsorg, 2019-08-21. 
Yttrande, 2019-08-02. 
Protokoll med bilagor, IVO 2019-06-10. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår: 
Kommunstyrelsen antar bifogat svaret till Inspektionen för vård och omsorg som sitt 
eget. 
 

Sändlista 
IVO 
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§ 94 OK KS 2015/00026-29 

 

Översiktsplan för Orsa kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till kommuntäckande översiktsplan och 

godkänner förslaget till särskilt utlåtande som sitt eget. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Anta förslaget till kommuntäckande översiktsplan.  

Sammanfattning av ärendet 
Stadsbyggnadsförvaltningen har sedan 2011 arbetat med att ta fram en ny 
kommuntäckande översiktsplan (ÖP) för Orsa kommun.  
 
Översiktsplanen är ett strategiskt dokument för kommunen och visar hur 
markanvändningen ska se ut framöver med sikte mot år 2035. Varje ny mandatperiod 
framledes kommer kommunen behöva ta ställning till planens aktualitet. Om den är 
inaktuell i något avseende så bör den ändras.  
Förslaget till översiktsplan har nu lotsats igenom de sista stegen i den formella 
demokratiska processen enligt Plan- och bygglagen och är framme vid ett antagande. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2019-08-20. 
Tjänsteutlåtande, stadsbyggnadsförvaltningen, 2019-08-09. 
Förslag till översiktsplan för Orsa kommun, version daterad augusti 2019. 
Särskilt utlåtande av inkomna synpunkter i utställningsskedet, 2019-08-08. 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår efter redaktionella ändringar att kommunstyrelsen 

godkänner förslaget till kommuntäckande översiktsplan och att kommunstyrelsen 

godkänner förslaget till särskilt utlåtande som sitt eget. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Anta förslaget till kommuntäckande översiktsplan.  

Yrkanden 
Morgan Darmell (M) yrkar på att stryka början av följande mening på sid 93 i förslaget 

till översiktsplan: ”Orsa kommun anser att den beslutade korridoren ska gälla…” men 

att resterande del av meningen behålls. 

Magnus Bjurman (S) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och Morgan Darmells ändrings- 

yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag. 
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Omröstning 
Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunstyrelsen godkänner följande 

ordning: ja-röst för utskottets förslag och nej-röst för Morgan Darmells yrkande. 

Omröstningen utfaller enligt bilaga med 8 ja-röster och 5 nej-röster. Därmed bifaller 

kommunstyrelsen utskottets förslag. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 95 OK KS 2019/00334-5 

 

Nybyggnation av särskilt boende 

Beslut 
Ärendet utgår på dagens sammanträde och återkommer för beslut på ett extra 
sammanträde innan kommunfullmäktige för att ärendet ska kompletteras med en 
tydligare ekonomisk bedömning kring merkostnader avseende markförhållanden. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2016 att äldreboendet Lillåhem 
ska byggas om. Orsa Lokaler AB fick uppdraget att tillsammans med kommunens 
verksamheter ta fram anpassade lokaler utifrån Lillåhems nuvarande plats och 
utformning. Arbetet med programhandling och projektering har pågått från våren 
2017. Det har konstaterats att ombyggnationen av Lillåhem kommer att vara så 
omfattande att kostnaden för att riva fastigheten ned till grunden och återuppbygga 
den som tidigare blir ungefär densamma. 
 
I samband med ombyggnationen av Lillåhem har även kommunen sett över alternativ 
för Orsagården, även det ett särskilt boende (SÄBO). Ett helt nytt alternativ har växt 
fram som innebär nybyggnation av ett särskilt boende och i planeringen har 
kommunen tittat på lämpliga områden. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om att 
prioritera området öster om Murargränd. 
 
Förslaget är att Lillåhem byggs om till ett trygghetsboende och dess kök byggs ut och 
blir till ett tillagningskök för flera enheter. Planen att bygga nytt kök på Orsaskolan 
ändras alltså. Kommunstyrelsens tidigare beslut att det ska finnas ett kök per avdelning 
står kvar, och att dessa fungerar som så kallade ”Mottagningskök” (se protokollsutdrag, 
kommunstyrelsen, § 51, 2017-04-10). 
 
Tvätten som idag finns i källaren vid Orsa Lärcentrum flyttas till den nya byggnaden 
och så även hälso- och sjukvårdsenheten som idag finns i källaren på Dalagatan. 
Stadsbyggnadsförvaltningen bör ges ett planuppdrag för att genomföra 
detaljplaneläggning i valt läge.  
Planerna avseende förskolan ska beredas i ett separat ärende. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2019-08-20. 
Tjänsteutlåtande, kommunledningen, 2019-08-05. 
PM besiktning – rapport från konsult inom geologi, 2019-07-18. 
Utredning placering särskilt boende, stadsbyggnadsförvaltningen. 
Utredning nybyggnation särskilt boende, augusti 2019. 
Snabbfakta nybyggnation särskilt boende, augusti 2019. 
Karta möjliga platser för särskilt boende, juni 2019.  
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, § 46, 2018-05-28. 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, § 86, 2016-11-21. 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, § 51, 2017-04-10. 
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Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen ger ett planuppdrag till stadsbyggnadsförvaltningen under 
förutsättning att kommunfullmäktige fattar erforderliga beslut. 
 
Ärendet kompletteras med en tydligare ekonomisk bedömning kring merkostnader 
avseende markförhållanden innan ärendet avgörs i fullmäktige. 
 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Bygga nytt särskilt boende, SÄBO, öster om Murargränd (Storgärdet). 
2. Bygga trygghetsboende på nuvarande särskilt boende, Lillåhem. 
3. Därmed upphävs kommunfullmäktiges tidigare beslut om att genomföra en 

ombyggnad av Lillåhem som fortsatt särskilt boende (dnr OK KS 2016/00170-
6, punkt 1). 

 
Vidare beslutar kommunfullmäktige följande: 

4. Bygga om och utöka det befintliga tillagningsköket på Lillåhem. 
5. Därmed upphävs kommunfullmäktiges tidigare beslut om att bygga ut 

Orsaskolans kök till ett tillagningskök (dnr OK KS 2017/00443-4). 
 
 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 96 OK KS 2019/00760-3 

 

Utställning av reviderade avfallsföreskrifter 2019  

Beslut 
Förslaget till föreskrifter för avfallshantering ställs ut för granskning enligt miljöbalken 
15 kap. 42 § under perioden 16 september till 11 oktober 2019. 

Beslutet justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Avfallschef Lena-Stina Björklund föredrog förslaget till reviderade föreskrifter om 
avfallshantering. Förslaget är att dessa ska gälla från och med nästa år.  
 
Föreskrifterna ställs ut under fyra veckor, i enlighet med miljöbalken (15 kap. 42 §), för 
granskning och synpunkter. 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse om reviderade avfallsföreskrifter, NODAVA AB.  

Protokollsutdrag styrelsemöte, Orsa Vatten och Avfall AB, 2019-06-12.  

Föreskrifter om avfallshantering för utställning.  

Antagna föreskrifter om avfallshantering. 

 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 

Förslaget till föreskrifter för avfallshantering ställs ut för granskning enligt miljöbalken 

15 kap. 42 § under perioden 16 september till 11 oktober 2019. 

 

Sändlista 
NODAVA 
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§ 97 OK KS 2019/00763-1 

 

VA-taxa från 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige höjer anläggningstaxan och brukningstaxan för VA med 5%. 

Höjningen gäller från den 1 januari 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det kommunala bolaget, Orsa Vatten och Avfall AB, ska bedriva sin verksamhet på ett 
sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom taxor. Vidare ska bolaget 
uppvisa ett nollresultat utifrån bibehållen standard på VA-anläggningar och VA-nät.  
 
VA-taxan består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Investeringar behöver 
genomföras framöver för att säkerställa vattenförsörjningen och hanteringen av den 
allmänna VA-anläggningen. Bolaget hade ett underskott för VA-verksamheten under 
2018 och prognoserna för 2019 pekar på ett negativt resultat. Styrelsen för Orsa Vatten 
och Avfall AB föreslår därför en höjning av taxorna avseende både anläggnings- och 
brukningsavgifter. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2019-08-20. 

Protokollsutdrag styrelsemöte, Orsa Vatten och Avfall AB, 2019-06-12. 

Protokollsutdrag, Orsa kommunfullmäktige, 2018-10-08. 

 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunfullmäktige höjer anläggningstaxan och brukningstaxan för VA med 5%. 

Höjningen gäller från den 1 januari 2020. 

 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 98 OK KS 2019/00345-1 

 

Biologisk återställning av Oreälven 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Orsa kommun åtar sig att vara huvudman för en 

tillståndsansökan om återställning av nedre Kallholsforsen i Oreälven, Orsa kommun. 

Beslutets genomförande förutsätter att kommunen får stöd för de kostnader en 

tillståndsansökan kan medföra. 

Orsa kommun som huvudman, i samverkan med berörda intressenter, utför 

återställning av Kallholsforsen. Beslutets genomförande förutsätter att kommunen får 

stöd för de kostnader utförandet kan medföra. 

Kommunstyrelsen beslutar att miljökontoret i samråd med övriga aktörer, 

administrerar åtgärden. 

Jäv 
Magnus Bjurman (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har pekat ut Ore älv som ett av de viktigaste vattendragen att restaurera i 

Dalarna. Till kommunfullmäktige i Orsa har tre motioner ställts och antagits. Enligt 

besluten ska Oreälv restaureras efter flottning och Siljans samt Orsasjöns storvuxna 

öring ska få tillgång till lek- och uppväxtområden som Ore älv och dess biflöden 

erbjuder. 

I mars 2014 lämnade Orsa kommun in en ansöka till miljödomstolen för att få tillstånd 

att utföra återställning av 6 forssträckor i Ore älv enligt av fullmäktige antagen motion 

2012. Då medel för fortsatt domstolsprocess saknas, har kommunen efter samråd, 

återtagit ansökan. 

Frågan om kommunens roll och möjlighet att fortsätta arbeta med restaureringen av 

Oreälven återaktualiserades våren 2018 då representanter från Länsstyrelsen, Orsa 

Fiskevårdsområdes förening och miljökontoret träffades. Då diskuterades med vilket 

stöd av tillstånd åtgärden skulle kunna utföras. Troligen är en miljödom nödvändig. 

Där skulle Orsa kommun kunna vara huvudman för den ansökan och samordna med 

övriga aktörer. En ansökan medför kostnader för själva ansökan samt att juridisk 

kompetens behöver anlitas för utformning av tillståndsansökan och kommunikation 

med miljödomstolen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskott för strategi, 2019-06-04. 

Protokollsutdrag, Mora Orsa miljönämnd, 2019-03-27.  

Tjänsteutlåtande, miljökontoret, 2019-03-11.  

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2012-01-30, § 3.  

Protokollsutdrag, Mora Orsa miljönämnd, 2011-09-28, § 40.  
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Motion 2011 (dnr 11/KK140-101).  

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2001-09-24 § 62.  

Motion 2001 (dnr 01/KK 0069-336, 01/KK 0224-336). 

 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår:  

Kommunstyrelsen beslutar att Orsa kommun åtar sig att vara huvudman för en 

tillståndsansökan om återställning av nedre Kallholsforsen i Oreälven, Orsa kommun. 

Beslutets genomförande förutsätter att kommunen får stöd för de kostnader en 

tillståndsansökan kan medföra.  

Orsa kommun som huvudman, i samverkan med berörda intressenter, utför 

återställning av Kallholsforsen. Beslutets genomförande förutsätter att kommunen får 

stöd för de kostnader utförandet kan medföra.  

Kommunstyrelsen beslutar att miljökontoret i samråd med övriga aktörer, 

administrerar åtgärden. 

 

Sändlista 
Miljökontoret 
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§ 99 OK KS 2019/00346-1 

 

Huvudmannaskap för provåtgärd för biologisk återställning  
i Unnån 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Orsa kommun åtar sig för att vara huvudman för 

biologisk återställning av en provsträcka i Unnån, Orsa kommun. Beslutets 

genomförande förutsätter att kommunen får stöd för de kostnader som projektet kan 

medföra och att åtgärden stödjs av fastighetsägare. 

Kommunstyrelsen beslutar att miljökontoret i samråd med övriga aktörer 

administrerar åtgärden. 

Jäv 
Magnus Bjurman (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Unnån har nyligen åtgärdats men då utan att tillföra det bortrensade materialet som 

ligger på stränderna. På sikt finns planer på att göra en total återställning av Unnån. 

Länsstyrelsen har förslag på en kortare sträcka av vattendraget där en provåtgärd kan 

göras, detta för att visa hur en större framtida insats kan göras. För att göra en 

provsträcka så krävs en huvudman, antingen Orsa kommun eller Orsa 

fiskevårdsområdesförening, eftersom det är Länsstyrelsen som genomför åtgärden. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskott för strategi, 2019-06-04. 

Protokollsutdrag, Mora Orsa miljönämnd, 2019-03-27.  

Tjänsteutlåtande, miljökontoret, 2019-03-11.  

Minnesanteckningar, 2018-03-12.  

Karta, 2019-01-21. 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 

Kommunstyrelsen beslutar att Orsa kommun åtar sig för att vara huvudman för 

biologisk återställning av en provsträcka i Unnån, Orsa kommun. Beslutets 

genomförande förutsätter att kommunen får stöd för de kostnader som projektet kan 

medföra och att åtgärden stödjs av fastighetsägare. 

Kommunstyrelsen beslutar att miljökontoret i samråd med övriga aktörer 

administrerar åtgärden. 

Sändlista 
Miljökontoret 
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§ 100 OK OMS 2019/00129-3 

 

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till utskottet för omsorg för att förtydliga 
anledningen till att nödprövning inte ska inträffa flera gånger i rad (sid 21) samt även 
undersöka eventuell komplettering av lagar under rubriken 1.1 Lagar och riktlinjer. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjer och rutiner för handläggning av ekonomiskt bistånd revideras varje år.  
Nu föreslår verksamheten ett antal förändringar, bland annat ett krav på fyra sökta 
arbeten per vecka för att vara berättigad till försörjningsstöd, att ersätta tv-licensen 
med avgiften för bredband och att nödprövning inte ska inträffa flera gången i rad utan 
att vid första tillfället ska sökanden få information om att det undantagsvis beviljas för 
att tillgodose behovet av mat. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för omsorg, 2019-08-21. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde omsorg, 2019-07-12. 
Lista på föreslagna ändringar, 2019-07-12. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår: 
Förändringarna i riktlinjer för ekonomiskt bistånd godkänns enligt förslag från 
verksamheten. 
 

Yrkanden 
Magnus Bjurman (S) yrkar, med instämmande från Margareta Jansson (V), att kravet 
på fyra sökta arbeten i veckan ersätts med att aktivt söka arbete istället för att ange ett 
visst antal (sid 15). 
 
Hans-Göran Olsson (S) yrkar på återremiss till utskottet för omsorg för att förtydliga 
anledningen till att nödprövning inte ska inträffa flera gånger i rad (sid 21) samt även 
undersöka eventuell komplettering av lagar under rubriken 1.1 Lagar och riktlinjer. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Hans-Göran Olssons yrkande om återremiss och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta och därmed återremitteras ärendet. 
 

Sändlista 
Utskottet för omsorg 
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§ 101 OK OMS 2019/00134-2 

 

Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige antar tillägg i riktlinjerna för serveringstillstånd enligt förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjer för serveringstillstånd ändras med tillägg av text gällande alkohollagen, 
riktlinjer för tobaksförsäljning, försäljning av e-cigaretter, folköl och receptfria 
läkemedel. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för omsorg, 2019-08-21. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde omsorg, 2019-08-01. 
Tillägg i riktlinjer för serveringstillstånd.  
Riktlinjer för serveringstillstånd, reviderade 2017-08-17. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår: 
Anta tillägg i riktlinjer för serveringstillstånd enligt tjänsteförslag. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 102 OK OMS 2019/00137-2 

 

Ändring av delegationsordning – serveringstillstånd och 
tobakslagen 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar revideringar och tillägg gällande serveringstillstånd och 

tobakslagen i delegationsordningen enligt förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsordningen för serveringstillstånd hänvisar i vissa fall till förvaltningslagen. 
Vissa paragrafer har bytt plats i förvaltningslagen och därmed krävs ändringar i 
delegationsordning. Ytterligare en ändring är att Tobakslagen (2018:2088) kräver 
tillstånd till försäljning och det ska ansökas om likställt med ett serveringstillstånd. Det 
finns även en ny delegation till ordföranden gällande bland annat beslut att omedelbart 
återkalla serveringstillstånd. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för omsorg, 2019-08-21. 

Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde omsorg, 2019-08-02. 

Förslag till ändringar i delegationsordningen. 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår:  
Kommunstyrelsen antar revideringar och tillägg gällande serveringstillstånd och 

tobakslagen i delegationsordningen enligt tjänsteförslag. 

Yrkanden 
Susann Lindblad (C) yrkar att lägga till vice ordföranden i utskottet som ersättare till 

ordföranden där denne föreslås som delegat.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och sedan på Susann Lindblads 

tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller båda. 

 

Sändlista 
Utskottet för omsorg 
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§ 103 OK OMS 2019/00138-2 

 

Ansöknings- och tillsynsavgifter gällande tobaksförsäljning 
och e-cigaretter 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till nya avgifter gällande tobaksförsäljning och 
e-cigaretter enligt följande: 
Ansökan om tobaksförsäljning – 6 000 kr 
Årlig tillsyn tobaksförsäljning – 2 000 kr 
Försäljning och tillsynsavgift e-cigaretter – 1 000 kr/årligen 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tobakslagen kräver tillstånd till försäljning och ansökan ska göras likställt med ett 
serveringstillstånd. En ansökningsavgift gällande tobaksförsäljning tillkommer samt en 
årlig tillsynsavgift. När det gäller e-cigaretter så är det en ny försäljnings- och 
tillsynsavgift. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för omsorg, 2019-08-21. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde omsorg, 2019-08-02. 
Förslag till nya avgifter. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens utskott för omsorg föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till nya avgifter gällande tobaksförsäljning och 
e-cigaretter. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 104 OK KS 2018/01226-2 

 

Svar på medborgarförslag om klimatförändringar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att de frågor som aktualiseras i medborgarförslaget 
beaktas i det fortsatta och intensifierade arbetet med Agenda 2030 och därmed är 
medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har kommit in ett medborgarförslag om klimatförändringar med följande förslag: 

- Kommunen tar fram en klimatomställningsplan med koldioxidbudget för att 
göra sin del för att nå målet om högst 1,5 graders global uppvärmning. 
 

- Kontaktar alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom 
kommunen så att alla aktörer utarbetar planer för att minska utsläppen i 
motsvarande grad. 
 

- Kommunen inom två år avyttrar alla innehav i fossilutvinningsföretag som 
kommunen genom sina fonder har placeringar i och istället investerar i 
hållbara och fossilfria alternativ. 
 

- Gör ett kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete i dialog med lokala 
organisationer, näringsliv och skolor. 

 
I tjänsteutlåtandet så beskrivs tidigare uppdrag att arbeta med, samordna och följa upp 
strategin för Agenda 2030. Kommunstyrelsen har även valt ut tre mål av de 17 golabala 
målen som ingår i agendan. Dessa är mål 3, Hälsa och välbefinnande, mål 7, Hållbar 
energi och mål 12, Hållbar konsumtion och produktion. Hur prioriteringar och insatser 
ska göras kommer att framgå av strategin för Agenda 2030. Medborgarförslaget kan 
beaktas i samband med det arbetet. Kommunen har i dag inte några investeringar i 
fonder eller aktier i bolag som investerar i fossilutvinnande företag. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2019-08-20. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2019-08-09. 
Medborgarförslag med bilaga, 2018-12-07. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att de frågor som aktualiseras i medborgarförslaget 
beaktas i det fortsatta och intensifierade arbetet med Agenda 2030 och därmed är 
medborgarförslaget besvarat. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 105 OK KS 2018/00871-2 

 

Svar på medborgarförslag att anlägga en hundrastplats 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att en kommunalt driven 
hundrastgård inte är en kommunal angelägenhet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att kommunen ska anlägga en 
inhägnad hundlekplats i Orsa. 
 
I tjänsteutlåtandet så beskrivs att flera kommuner i landet som t.ex. Malmö, Nacka och 
Uppsala har tagit fram riktlinjer för hur tätt gårdarna ska byggas. Malmö stads policy 
är omfattande och statuerar t.ex. storlek till minst 1 000 kvm, hägnets 
landskapsutformning, möjligheten till lek och agility m.m. Med andra kommuners 
erfarenheter om behoven av flertalet hundrastgårdar och den nödvändiga 
investeringen i instängsling, belysning, markarbeten etc. bedöms de ekonomiska 
insatserna som stora. 
 
Frågan kan ställas om det är en kommunal uppgift att iordningställa allmänna ytor för 
hundägare att låta hundar leka av sig och skapa sociala mötesytor för hundägare. Flera 
närliggande kommuner hänvisar de som är intresserade av en hundrastgård att bilda 
en förening och söka stöd för att eventuellt själva driva och sköta en hundrastgård. 
Skulle initiativ tas som innebär att någon annan aktör (privat eller ideell) är villig att 
bekosta, driva och förvalta en hundrastgård på kommunal mark är kommunen öppen 
för en sådan diskussion med berörda parter och kan föreslå lämplig kommunal mark 
för ändamålet. Däremot anser inte kommunen att en hundrastgård ska skötas av 
kommunen. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2019-08-20. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2019-01-17. 
Medborgarförslag, 2018-09-24. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att en kommunalt driven 
hundrastgård inte är en kommunal angelägenhet. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 106 OK KS 2019/00372-1 

 

Revidering av delegationsordning – verksamhetsområde 
samhälle 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar revidering av delegationsordning enligt förslag 2019-06-07. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsordningen behöver revideras avseende ärenden inom verksamhetsområde 
samhälle. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskott för samhälle, 2019-06-18. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2019-06-10. 
Ändringar i delegationsordningen, 2019-06-07.   
 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår: 
Kommunstyrelsen antar revidering av delegationsordning enligt förslag 2019-06-07. 
 
 

Sändlista 
Verksamhetsområde samhälle 
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§ 107 OK KS 2019/00331-2 

 

 

Svar på granskning av år 2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar svaren på revisorernas granskning av 2018 enligt bilaga och 
överlämnar den till revisorerna. 

Sammanfattning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av revisorerna i Orsa genomfört en grundläggande granskning 
av år 2018. Granskningen avser styrelse och nämnder. Revisorernas sammanfattande 
bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna inte har skapat förutsättningar för 
en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll. 
 
Rekommendationen är bland annat att kommunstyrelsen ser över mål- och 
budgetprocessen så att den håller ihop och fungerar som styrsignaler till verksamheten, 
ser över uppföljnings- och prognosprocessen för att säkerställa en ändamålsenlig 
ekonomistyrning i samtliga nämnder, följer upp att internkontrollplaner för 2019 
beslutas i enlighet med reglementet, ser över rutinen för uppsiktsplikt i de kommunala 
bolagen och att detta protokollförs samt att nämnderna bryter ner och konkretiserar 
målen som beslutas i fullmäktige och även tar fram förslag på hur dessa ska mätas och 
följas upp. 
 
I tjänsteutlåtandet så beskrivs bland annat att verksamheterna har arbetat sedan 2016 
med att ta fram färre och tydligare mål som ska förbättra servicen till invånarna. Det 
återstår en del arbete för att få alla verksamheter att känna till målen och ta fram 
aktiviteter för att nå dessa. Flera åtgärder har eller ska genomföras som till exempel 
utbildningar, verksamhetsplaner, årshjul och framtagande av en styrmodell. Det ska 
också bli tydligare när budgetprognoser ska göras och redovisas. 
Vidare ska internkontrollplaner beslutas av kommunstyrelsen enligt antaget 
reglemente. Enheten utredning och utveckling arbetar också med att ta fram en 
bolagspolicy som kommunstyrelsen ska ta ställning till i höst för att förtydliga 
rutinerna för uppsiktsplikten. När det gäller rekommendationen att nämnderna 
konkretiserar målen och hur dessa ska återrapporteras till styrelsen och fullmäktige så 
sker ett analysarbete där även antagna strategier, som till exempel ungdomsstrategin, 
är en väsentlig del. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2019-08-20. 
Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2019-08-06.  
Granskning av år 2018, 2019-05-09. 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår:  
Kommunstyrelsen antar svaren på revisorernas granskning av 2018 enligt bilaga och 
överlämnar den till revisorerna. 

Sändlista 
Kommunrevisorerna 
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§ 108 OK KS 2019/00336-2 

 

 

Svar på granskning av årsredovisning 2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar svaren på revisorernas granskning av årsredovisningen 2018 
enligt bilaga och överlämnar den till revisorerna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av Orsa kommuns revisorer har KPMG översiktligt granskat bokslut och 
årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Syftet var att ge kommunrevisorerna ett 
tillräckligt underlag för revisionsberättelsen. Av den samlade bedömningen framgår att 
13 mål har uppnåtts (37%) och 16 mål bedöms vara delvis uppnådda eller ej uppnådda 
(46%). Övriga 6 mål har inte mätts under perioden eller att resultat inte har varit 
tillgängligt. Revisorerna bedömer att måluppfyllelsen i årsredovisningen inte fullt ut är 
förenlig med kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsmål. 
 
I tjänsteutlåtandet så beskrivs bland annat att det pågår ett arbete med att förtydliga 
målen, se till att dessa är mätbara och att följa upp dessa. Inom flera områden har 
kommunen uppfyllt målen såsom inom näringsliv, skolan och de finansiella målen. 
Dock återstår ytterligare åtgärder gällande målet om e-tjänster och en attraktiv 
arbetsplats samt inom byggnadsnämndens verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2019-08-20. 
Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2019-08-06.  
Granskning av bokslut och årsredovisning 2018, 2019-05-13. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår:  
Kommunstyrelsen antar svaren på revisorernas granskning av årsredovisningen 2018 
enligt bilaga och överlämnar den till revisorerna. 
 

Sändlista 
Kommunrevisorerna 
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§ 109 OK KS 2019/00427-2 

 

 

Ansvarsfrihet 2018 för styrelsen, Norra Dalarnas 
samordningsförbund, FINSAM 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter i Norra 
Dalarnas samordningsförbund för år 2018. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet i Norra Dalarna är ett förbund för rehabiliteringsområdet och 
är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Dalarna och 
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Ansvarsfriheten för styrelsen ska prövas av 
samtliga dessa medlemmar.  
 
Förbundets revisorer har granskat årsredovisningen för 2018 och bedömer att 
verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt perspektiv 
tillfredsställande sätt. Även räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande och 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om 
kommunal redovisning och god redovisningssed. Utifrån en sammantagen bedömning 
så tillstyrker revisorerna att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för det 
gånga året. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskott för strategi, 2019-08-20. 
Tjänsteutlåtande, service och utveckling, 2019-06-10.  
Årsredovisning och revisionsberättelse 2018, FINSAM. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter i Norra 
Dalarnas samordningsförbund för år 2018. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 110 OK KS 2019/00559-1 

 

 

Ansvarsfrihet 2018 för Region Dalarnas direktion 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Region Dalarnas direktion utifrån 
föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2018. 
 

Jäv 
Mikael Thalin (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Dalarna har överlämnat sin årsredovisning för 2018. Samtliga medlemmar ska 
också pröva ansvarsfrågan för direktionen. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2019-08-20. 
Verksamhetsberättelse 2018, kommunalförbundet Region Dalarna, 2019-06-10. 
Protokollsutdrag, direktionen Region Dalarna, 2018-10-24.  
Förbundsordning Region Dalarna från 2018-01-01. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Region Dalarnas direktion utifrån 
föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2018. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 111 OK KS 2019/ 

 

Informationsärenden 

 

1. Information om budget 2020 

Genomgång av förslag till åtgärder för att 
sänka de ekonomiska ramarna med 2,8 
miljoner kronor inför 2020. Ärendet 
återkommer för beslut på 
kommunstyrelsen den 28 oktober. 

Kostnader som påverkar kommande 
budget är bland annat planerad 
nybyggnation av särskilt boende och 
ökade kostnader för LSS. 

Ytterligare påverkansfaktorer som rör 
intäkter till kommunen är det nya 
systemet för kostnadsutjämning, vilket 
kommer att innebära mer statsbidrag till 
glesbygdskommuner däribland Orsa. 

OK KS 2019/00304-1 

2. Uppföljning av visionsarbetet 

Uppföljning av Vision 2050 – ett projekt 
om hur medborgare vill hur Orsa ska vara 
om 30 år. Kommunstyrelsens ledamöter 
har inom projektet bland annat 
genomfört medborgardialoger med frågan 
om hur kommunen ska vara 2050. 
Kommentarer från dessa dialoger ska 
sammanställas. 

Mer information finns på Orsa kommuns 
hemsida, www.orsa.se, där allmänhet 
även kan lämna visionsförslag. 

OK KS 2019/00082-1 

3. Återkoppling från kommun-
utvecklarna 

Fyra skolungdomar har jobbat som 
kommunutvecklare under sommaren. 
Uppdraget var att formulera varsin vision 
utifrån ett av målen i Agenda 2030, 
handlingsplanen för förändring mot ett 
hållbart samhälle. Kommunutvecklarna 
valde målet om hälsa och välbefinnande. 
På sammanträdet presenterades deras 
visioner med analys och lösningar. 

 

OK KS 2019/00082-1 
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4. Ägarsamråd Orsa Lokaler AB, 
Orsabostäder AB 

Roland Fållby, VD, informerar om ett 
positivt ekonomiskt resultat för 2018 
avseende det kommunala bostadsbolaget, 
Orsabostäder AB.  
Samtliga bostadslägenheter är uthyrda 
sedan i somras. Det är ca 700 personer 
som står i kö. Dock är det betydligt färre 
som aktivt söker ny bostad. 

Hyresgästerna har fått en hyreshöjning 
som var hög i procent men inte i kronor 
eftersom hyrorna redan är låga. 
Orsabostäder AB ingår även i ett 
energiförsörjningsprojekt för att byta ut 
vissa kylvaror. 

Det kommunala fastighetsbolaget, Orsa 
Lokaler AB, arbetar tillsammans med 
kommunens verksamheter främst med 
nybyggnationen av det särskilda boendet. 
Bolaget har även kontinuerlig dialog med 
verksamheterna som skolor och 
äldreboendena samt har gjort en enkät för 
att undersöka kundnöjdheten.  

OK KS 2019/00020-8 

5. Information från 
Arbetsmiljöverket om 
kommunstyrelsens ansvar 

Information och utbildning kring 
kommunstyrelsens ansvar för 
arbetsmiljön. De förtroendevalda är 
arbetsgivare, ska se till att 
arbetsmiljölagen följs och är byggherre 
vid om- eller nybyggnationer.  

Regeringens arbetsmiljöstrategi är ett 
hållbart arbetsliv, stärka den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön 
samt en nollvision för dödsolyckor.  
 
Diskussion kring arbetsmiljön som en 
fråga om jämställdhet eftersom nationell 
statistik kring ohälsotal visar att kvinnor 
är mer representerade än män. 
Avgörande faktorer kan främst vara 
organisationen som t ex medveten 
styrning, styrning av resurser, ledning 
och organisation av arbetet. 

 

 

 

OK KS 2019/00020-32 
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6. Lägesrapportering kring 
utredning av gemensam miljö- 
och stadsbyggnadsförvaltning 

Mora och Orsa kommun har en 
gemensam miljöförvaltning respektive 
stadsbyggnadsförvaltning. Det finns en 
gemensam miljönämnd men en 
byggnadsnämnd i respektive kommun.  
 
Uppdraget är att utreda om kommunerna 
ska ha en gemensam förvaltning. 
Uppdraget gäller enbart 
förvaltningsorganisationen, inte de 
politiska nämnderna. Den pågående 
utredningen visar att en samlokalisering 
kan ge vinster t ex lärande mellan 
områdena, effektivare myndighets-
utövning, en budgetprocess istället för två 
m.m. Ärendet återkommer för beslut 
senare under hösten. 

OK KS 2017/00422-9 
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§ 112  

 

Delegationsbeslut 

 

1. Protokoll kommunstyrelsens utskott för lärande 2019-06-13. 

2. Protokoll kommunstyrelsens utskott för omsorg 2019-08-21. 

3. Protokoll kommunstyrelsens utskott för samhälle 2019-05-21. 

4. Protokoll kommunstyrelsens utskott för strategi 2019-06-04. 

5. Protokoll kommunstyrelsens utskott för strategi 2019-06-28. 
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§ 113  

 

 

Delgivningar 

 

1. Protokoll årsstämma Orsa Vatten och Avfall AB, 2019-05-29. 

2. Protokollsutdrag Byggnadsnämndens sammanträde den 24 juni 2019 - 

Reviderad delegationsordning. 

3. Protokoll årsstämma NODAVA AB 2019-06-17. 

4. Protokoll styrelsemöte NODAVA AB, 2019-05-28. 

5. Protokoll konstituerande styrelsemöte Dalabanans intressenter, 2019-04-05. 

 


