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Kommunstyrelsen 

Plats och tid: Kommunsalen, kommunhuset, alternativt via Teams, 
 2020-12-14 kl. 13.00 – 16.05 
Ajournering kl. 14.30-14.38, 15.20-15.30. 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande 
Susann Lindblad (C), vice ordförande 
Magnus Bjurman (S), 2.e vice ordförande 
Håkan Yngström (C) 
Aino Eurenius (C) 
Anna Pers (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) 
Anders Johansson (V) 
Joakim Larsson (M), ersättare för Gunilla Frelin (M),  
§§ 150 - 151, §§ 153 - 164 
Olof Herko (S), ersättare för Gunilla Frelin (M), § 152 
Bibbi Andersson (SD) 
 

Övriga deltagare: Jan Segerstedt (C), ej tjänstgörande ersättare. Olof Herko 
(S), ej tjänstgörande ersättare, §§ 150-151, §§ 153-164.  
Birgitta Bogren, chef verksamhetsområde samhälle, Klaus 
Scucs, näringslivsutvecklare, §§ 150-151 
Joakim Larsson, utredare, § 152 
Barbro Fischerström, kultur- och fritidschef, §§ 154 - 155 
Christine Alexandersson, blivande skolchef, § 162.1 
Eva-Lena Segerstedt (C), 2:e vice ordförande 
gymnasienämnden, Lena Rowa, rektor, § 162.2 
Emma Jidemyr, kommunikationschef 
Marie Ehlin, kommunchef 
Camilla Staberg, sekreterare 
 

Utses att justera: Gunilla Elings Friberg (S) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Camilla Staberg, sekreterare 

 

 

Paragraf 150 - 164 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 

 

 ______________________________________ 

Gunilla Elings Friberg, justerare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2020-12-14 

Överklagningstid: 2020-12-22 - 2021-01-12 

Anslaget sätts upp: 2020-12-22 Anslaget tas ner: 2021-01-13 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Näringslivsstrategi 2021 - 2022 4 

Svar på motion angående strategiska turismfrågor och samarbetet med Visit 
Dalarna 

6 

Plan för internkontroll 2021 7 

Policy för kommunikation 8 

Policy för föreningsbidrag 2021 - 2023 9 

Svar på motion om röjsågsprojekt 10 

Svar på motion om förbindelse mellan andra sidan Lillån och centrum 11 

Svar på remiss om Dalastrategin 12 

Riktlinje för styrdokument 13 

Yttrande över förslag till vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Mora 
kommun 

14 

Verksamhetschef för de medicinska och psykologiska delarna av Orsa 
kommuns elevhälsa. 

15 

Fyllnadsval av ersättare till utskottet för lärande (C) 16 

Informationsärenden 17 

Delegationsbeslut 20 

Delgivningar 21 
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§ 150 OK KS 2020/00813-2 

 

Näringslivsstrategi 2021 - 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att göra följande ändringar gällande skrivningar om 

sysselsättning (sid 3, första stycket) samt om corona-krisen (sid 3, andra stycket): 

- ”Förutsättningen för att folk i arbetsför ålder ska kunna bo varaktigt på en 

plats, är att de har sysselsättning kan försörja sig”. 

- Sysselsättningsutvecklingen ersätts med arbetsmarknadsutvecklingen. 

- ”…privata sysselsättningen antalet anställda i privata företag i den egna 

kommunen ökar…”. 

- ta bort meningen om att Orsa har klarat sig relativt bra genom corona-krisen. 

Därefter föreslås kommunfullmäktige att anta näringslivsstrategin 2021 - 2022. 

Reservation 
Joakim Larsson (M) reserverar sig till förmån mot eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområdet samhälle har i samverkan med kommunens ledningsgrupp och 
Näringslivsrådet tagit fram en näringslivsstrategi för åren 2021 - 2022, eftersom 
kommunens tidigare strategi går ut vid årsskiftet. Utvecklingsområden och 
prioriteringar har gemensamt tagits fram liksom hur arbetet ska organiseras och 
genomföras. Kompetensförsörjning och bostadsförsörjning är prioriterade 
utvecklingsområden.  

Strategin ska sedan konkretiseras i en gemensam handlingsplan med aktiviteter som 
bygger på prioriterande utvecklingsområden och arbetsområden. Samtliga aktiviteter 
ska vara utformade för att ge konkreta effekter som gör skillnad för 
näringslivsutveckling och företagsklimat. Strategin ska följas upp en gång per år genom 
det övergripande målet ”Orsa är topp 50 i Svenskt Näringslivs ranking av 
företagsklimatet”. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för samhälle, 2020-11-24. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2020-11-05. 
Näringslivsstrategin 2021 – 2022. 
Gällande näringslivsstrategi 2018 - 2020. 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen efter redaktionella ändringar: 

Kommunfullmäktige antar näringslivsstrategin 2021 - 2022. 

Yrkanden 
Joakim Larsson (M) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att innehållet 

ytterligare ska ses över och att remittera förslaget till förvaltningarna och 

Näringslivsrådet. 
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Anders Johansson (V) yrkar, med instämmande av Hans-Göran Olsson (S), bifall till 

utskottets förslag efter följande ändringar avseende skrivningar om sysselsättning (sid 

3, första stycket) samt att ta bort meningen om att Orsa har klarat sig relativt bra 

genom corona-krisen (sid 3, andra stycket):  

- ”Förutsättningen för att folk i arbetsför ålder ska kunna bo varaktigt på en 

plats, är att de har sysselsättning kan försörja sig”. 

- Sysselsättningsutvecklingen ersätts med arbetsmarknadsutvecklingen. 

- ”…privata sysselsättningen antalet anställda i privata företag i den egna 

kommunen ökar…”. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss eller om ärendet ska 

avgöras idag och finner at kommunstyrelsen avgör ärendet idag.  Ordföranden ställer 

sedan proposition på utskottets förslag och Anders Johanssons yrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt det sistnämnda. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 151 OK KS 2020/00753-2 

 

Svar på motion angående strategiska turismfrågor och 
samarbetet med Visit Dalarna 

Beslut 
Kommunstyrelsen förslår: 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun är sedan 2017 delägare i destinationsbolaget Vist Dalarna AB som har i 
uppdrag att utveckla besöksnäringen i Dalarna. I kommunen är det 
verksamhetsområde samhälle som ansvarar för dessa frågor. Verksamheten arbetar nu 
med en ny näringslivsstrategi för åren 2021–2022 där besöksnäringen kommer att vara 
ett prioriterat område.  
 
Det har bland annat genomförts workshops med Visit Orsa, kommunen och Orsa 
Besparingsskog inför den lokala utvecklingsplanen för besöksnäringen. Den 
gemensamma planen ska förtydliga ansvarsområden och roller för utveckling och 
samarbetet i Orsa. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för samhälle, 2020-10-20. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2020-10-06. 
Motion, 2020-10-05. 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle förslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 

Yrkanden 
Joakim Larsson (M) yrkar bifall till utskottets förslag. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 152 OK KS 2020/00640-1 

 

Plan för internkontroll 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner planen för internkontroll för 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommunfullmäktige beslutade i maj 2018 om ett skriftligt reglemente för 
internkontroll. Reglementet för internkontroll gäller för alla verksamheter som 
kommunen äger eller har intressen i. Syftet med reglementet är att säkerställa att 
kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen upprätthåller en 
tillfredställande internkontroll, vilket innebär: 
 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, interna regelverk och riktlinjer.  
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, vilket innebär kontroll över 

ekonomi, kvalitet, måluppfyllnad och att fattade beslut verkställs.  
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheterna.  
• Reglementet säger att kommunens förvaltningar och bolag ska besluta om 

årliga internkontrollplaner.  
 
Utskottet för strategi har berett ärendet inför kommunstyrelsen och beslutade att lägga 
till ett kontrollmoment i internkontrollplanen avseende risken för bristande kvalitet i 
beslutsunderlag. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2020-12-08. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2020-11-26. 
Plan för internkontroll 2021, kommunstyrelsens verksamheter. 
Reglemente för internkontroll. 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen godkänner planen för internkontroll för 2021. 
 

Sändlista 
Samtliga verksamhetsområden 
Ledningsgruppen 
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§ 153 OK KS 2020/00844-2 

 

Policy för kommunikation 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Policy för kommunikation vilken därmed 
ersätter Informationspolicy för Orsa kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunikation bidrar till att skapa kunskap, delaktighet och engagemang som kan 
leda till handlingskraft. Kommunikation är avgörande för att medborgarna ska kunna 
ta tillvara sina rättigheter och skyldigheter, för att de ska kunna nyttja, påverka och 
bidra till utvecklingen av Orsa kommun. Kommunikation är en förutsättning för 
demokrati. 

Orsa kommun har sedan 2010 en Informationspolicy som behöver uppdateras för att 
uppfylla dagens behov kring kommunikation. Ett utkast till kommunikationspolicy har 
tagits fram under 2017 och utifrån detta utkast har kommunikationsenheten drivit 
kommunikationsarbetet i kommunen. Ett beslut kring policyn har dock saknats. 

Policyns syfte är att skapa en gemensam och övergripande definition av vad vi i Orsa 
pratar om när vi pratar om god kommunikation. Policy för kommunikation är ett 
övergripande och vägledande dokument som tydliggör Orsa kommuns förhållningssätt 
till kommunikation. Innehållet i policyn kommer att tydliggöras i riktlinjer av mer 
konkret karaktär. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2020-12-08. 
Tjänsteutlåtande, kommunikationsenheten, 2020-11-25.  
Policy för kommunikation. 
Informationspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22. 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Policy för kommunikation vilken därmed 
ersätter Informationspolicy för Orsa kommun. 
 

Yrkanden 
Joakim Larsson (M) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 154 OK KS 2020/00818-1 

 

Policy för föreningsbidrag 2021 - 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige antar det nya förslaget till policy för föreningsbidrag 2021- 2023  
 
Kommunstyrelsen delegerar beslut om arrangemangsbidrag till utskottet för samhälle. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidigare policy för föreningsbidrag antogs av kommunfullmäktige hösten 2017. Efter 
tre år med nuvarande policy lämnar verksamheten ett förslag på reviderad sådan. Det 
är små skillnader mellan det nya förslaget och den gamla policyn. Det är t ex oförändrat 
i fråga om vem som kan söka stöd och till vad.  
 
Däremot så finns dessa skillnader:  

- Tydligare varför Orsa kommun arbetar med föreningsbidrag. 
- Tydligare koppling till visionen Orsa 2050. 
- Anläggningsstöd tas bort på grund av liten efterfrågan. 
- Arrangemangsstöd tillkommer på begäran och efter dialog med 

arrangörsföreningar, främst inom kultur. 
- I huvudsak finns en stödform, Verksamhetsstöd, för alla ansökningar. Sökande 

förening behöver därmed inte fundera över om ansökan rör kultur, 
pensionärsverksamhet, social verksamhet, ungdomar eller integration, utan 
kan fokusera mer på att beskriva sin verksamhet och vad man vill göra på ett 
bra sätt. Beslut om verksamhetsstöd fattas utifrån en sammanvägd bedömning. 

- Ansökningsdatum för verksamhetsstöd flyttas till 30 november inför 
kommande kalenderår. Det ger något mer tid för handläggning och utredning, 
men besluten fattas tidigare under föreningarnas verksamhetsår. Undantag för 
2021, då gäller fortfarande 30 april för ansökningar.  

- Några stödformer erbjuder en enklare hantering. Beloppen är mindre och 
handläggningen går fortare. Här finns också möjlighet att söka löpande under 
året, t ex till arrangemang eller utbildningar. Dessa stöd erbjuder en ökad 
flexibilitet för föreningarna och en möjlighet för dem att ta sig an möjligheter 
och idéer som dyker upp under verksamhetsåret. 

- Den nya policyn föreslås gälla mellan 2021 - 2023 och revideras sedan igen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för samhälle, 2020-11-24. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle. 
Förslag Policy Föreningsbidrag med tillhörande bilagor Allmänna bestämmelser. 
Gällande policy, antagen av kommunfullmäktige 2017. 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen efter redaktionella ändringar: 
Kommunfullmäktige antar det nya förslaget till Policy Föreningsbidrag och delegerar 
beslut om arrangemangsbidrag till utskottet för samhälle. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 155 OK KS 2019/00359-2 

 

Svar på motion om röjsågsprojekt 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservation 
Magnus Bjurman (S), Gunilla Elings Friberg (S) och Hans-Göran Olsson (S) reserverar 
sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
I maj 2019 inkom en motion från Socialdemokraterna i kommunfullmäktige om ett 
röjsågsprojekt för att underlätta för invånare i byarna att hålla bymiljöerna öppna.  
 
I svaret från verksamhetsområde samhälle beskrivs erfarenheter från Smedjebackens 
kommun som har haft ett projekt som erbjöd utbildning och röjsågspaket till alla 
byalag. Erfarenheterna av projektet var mycket goda och ett 100-tal personer har 
utbildats. Det initierades ursprungligen i kommunbygderådet. I samband med 
beredningen av motionen så har verksamheten tagit kontakt med Orsa Byaråd, 
föreningar i kommunen via föreningsregistret och Orsa Besparingsskog för att 
undersöka intresset för ett röjsågsprojekt. Det har inte varit så stort visat intresse och 
därför föreslår verksamheten att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för samhälle, 2020-11-24. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle. 
Motion, 2019-05-22. 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Yrkanden 
Magnus Bjurman (S) yrkar, med instämmande av Gunilla Elings Friberg (S), bifall till 
motionen.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och Magnus Bjurmans yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller det förstnämnda. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunstyrelsen godkänner följande 
ordning: ja-röst för utskottets förslag att avslå motionen och nej-röst för Magnus 
Bjurmans yrkande att bifalla motionen. Omröstningen utfaller med 9 ja-röster, 3 nej-
röster och 1 som avstår (se omröstningsbilaga). 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 



  Närvaro- och omröstningslista 

  

  Kommunstyrelsen 2020-12-14 
  

Ledamot eller 
tjänstgörande ersättare 

   § 155 § § 

Närvaro Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
 

Ja Nej Avstår 

 1. Susann Lindblad (C) 1 1         

 2. Håkan Yngström (C) 1 1         

 3. Aino Eurenius (C) 1 1         

 4. Anna Pers (C), ersättare 
för Anders Hjärpsgård (C) 

1 1         

 5. Lars-Olov Simu (KD), 
ersättare för Bengt-Åke 
Svahn (KD) 

1 1         

6. Joep Meens (MP) 1   1       

7. Magnus Bjurman (S) 1  1        

8. Hans-Göran Olsson (S) 1  1        

9. Gunilla Elings Friberg (S) 1  1        

10. Anders Johansson (V) 1 1         

11.Joakim Larsson (M), 
ersättare för Gunilla Frelin 
(M) 

1 1         

12. Bibi Andersson (SD) 1 1         

13. Mikael Thalin (C) 1 1         

Summa 13 9 3 1       

 
 

Övriga närvarande Befattning Ärende nr 

Jan Segerstedt (C) Ej tjänstgörande ersättare  

Olof Herko (S) Ej tjänstgörande ersättare  

Marie Ehlin Kommunchef  

Camilla Staberg Sekreterare  

Emma Jidemyr Kommunikationschef  
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§ 156 OK KS 2020/00178-2 

 

Svar på motion om förbindelse mellan andra sidan Lillån och 
centrum 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige bifaller motionen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna i Orsa kommunfullmäktige har lämnat en motion med förslaget att 
ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till hur området på andra sida Lillån 
kan knytas närmare centrum. I motionen så framförs också vikten av en attraktiv 
kommun, både för turister och boende. Skogsområdet runt kyrkogården, den så kallade 
Lillåskogen, är ett område som man ser en möjlighet att utveckla för att bland annat 
öka tillgängligheten.  
 
I svaret från verksamhetsområde samhälle så beskrivs att det finns ett behov av att 
förnya och utveckla hela området runt Lillån, från vattenverket i Boggas ner till 
Lillåviken. Verksamheten ska påbörja ett projekt för Lillån där man kommer se över 
frågor som t.ex. röjning av Lillåskogen och strandområden, renovering av befintlig 
gång- och cykelbro över Lillån, förbättring och utveckling av stigar inom Lillåskogen 
och alternativ till träbryggorna. Motionen med dess yrkande kan hanteras inom ramen 
för det projektet. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för samhälle, 2020-11-24. 

Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2020-11-10. 

Motion, 2020-02-24. 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige bifaller motionen.  
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 157 OK KS 2020/00862-2 

 

Svar på remiss om Dalastrategin 

Beslut 
Kommunstyrelsen delegerar till utskottet för strategi att lämna ett remissvar till Region 

Dalarna på den nya regionala utvecklingsstrategin Dalastrategin – Samhandling mot 

2030. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Dalarna håller på att ta fram ny regional utvecklingsstrategi, Dalastrategin – 
Samhandling mot 2030. Dalastrategin är en övergripande och långsiktig strategi som 
pekar ut en gemensam riktning för länets alla aktörer fram till 2030. Förslaget har 
arbetats fram i bred dialog under 2020 med representanter för kommuner, näringsliv, 
det civila samhället, myndigheter, akademi med flera. Inspelen från dialogerna utgör 
grunden för förslaget, tillsammans med kunskapsunderlag om tillståndet i och 
utvecklingen av Dalarna samt lärdomar från nuvarande strategi.  

Orsa kommun är en remissinstans för den nya regionala utvecklingsstrategin 
Dalastrategin – Samhandling mot 2030. Remisstiden är satt till 29 jan 2021, vilket är 
en kort svarstid. Förslaget är därför att utskottet för strategi får delegation att lämna ett 
remissvar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2020-11-30. 
Remissutgåva Dalastrategin med bilaga nulägesmätning och beslutsunderlag, Region 
Dalarna, 2020-12-01. 

Förslag till beslut 
Verksamhetsområde service och utveckling föreslår: 

Kommunstyrelsen delegerar till utskottet för strategi att lämna ett remissvar till Region 

Dalarna på den nya regionala utvecklingsstrategin Dalastrategin – Samhandling mot 

2030. 

 

Sändlista 
Henrik Göthberg 

Utskottet för strategi 
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§ 158 OK KS 2020/00669-1 

 

Riktlinje för styrdokument 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar riktlinjen för styrdokument. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Styrdokument är det övergripande samlingsbegreppet för dokument som beskriver vad 
som ska styra kommunens verksamhet. Riktlinjen för styrdokument syftar till att skapa 
ändamålsenliga styrdokument. Gemensam struktur, säker lagringsplats, fast 
terminologi och en enhetlig namngivning underlättar både för dem som ska besluta 
om, upprätta dokumenten och för dem som ska förstå och använda dem i 
verksamheten. Därutöver har också ansvar tydliggjorts i ett processflöde. Riktlinjen är 
en del av Lyfta Orsa-projektet med syfte att skapa ordning och reda. 
 
Styrdokumenten är indelade i två kategorier, riktningsdokument och ramdokument, 
men är också indelade i olika nivåer beroende på om innehållet är översiktligt, allmänt 
eller detaljerat. Det finns sex olika dokumenttyper, strategi, policy, program, riktlinje, 
handlingsplan och regler. Dock finns ett antal styrdokument vars namn och utformning 
regleras i lag, exempelvis översiktsplan, reglemente, ägardirektiv och lokala 
föreskrifter. Dessa omfattas således inte av riktlinjen. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2020-12-08. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2020-09-04.  
Riktlinje för styrdokument, 2020-11-20. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen antar riktlinjen för styrdokument. 

 

Yrkanden 
Magnus Bjurman (S) yrkar bifall till utskottets förslag. 
 

Sändlista 
Samtliga verksamhetsområden 
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§ 159 OK KS 2020/00820-2 

 

Yttrande över förslag till vatten- och avloppsplan (VA-plan) 
för Mora kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att kommunen har en planering för en 
långsiktigt hållbar VA-försörjning och har inga synpunkter på upprättat förslag till 
vatten- och avloppsplan för Mora kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Mora kommun har tagit fram ett förslag till reviderad VA-plan genom 
förvaltningsövergripande arbete och diskussioner i politiskt forum. En samrådsversion 
har skickats bland annat till Orsa kommun. Miljönämnden har behandlat ärendet på 
sitt sammanträde den 9 december.  
 
Huvudsyftet med planen är att Mora ska ha ett fortsatt bra dricksvatten och ett 
omhändertagande av avloppsvatten som säkerställer en god livsmiljö. VA-planen 
föreslås gälla för åren 2021 – 2025 och innehåller: 

• En utbyggnadsplan för allmänt vatten och avlopp samt plan i väntan på 
anslutning till kommunalt vatten och avlopp samt enskild vatten- och 
avloppsförsörjning. 

• Åtgärder inom områdena Skydd av vattentäkter och vattenresurser, Kretslopp 
och resurshushållning, Plan för befintliga allmänna VA-anläggningar och 
Kommunikation. 

 
I utbyggnadsplanen för perioden 2021 - 2030 föreslås allmänt VA byggas ut i Vålan, 
Utanmyra, Isunda och Kråkbergsstranden samt nu kända exploateringsområden på 
Tuvan, Kanadaområdet, Kråkbergslandet och Måmyren. Under nästkommande 10-
årsperiod föreslås fortsatt allmän VA-utbyggnad ske på Sollerön och dess olika byar. 
Genom detta tillvaratas investeringar i Solvikens avloppsreningsverk och 
överföringsledning, vilket leder till att Solleröns avloppsreningsverk kan läggas ned. 
Miljönämnden har ansvar för en åtgärd i VA-planen om att revidera tillsynsplanen för 
tillsyn av enskilda avlopp inom områden som inte föreslås att byggas ut med allmänt 
VA inom en tioårsperiod. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret, 2020-12-01. 
Samrådsversion VA-plan för Mora kommun, 2020-10-13. 
VA-översikt Mora kommun, 2020-11-09. 

Förslag till beslut 
Miljönämnden föreslår: 
Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att kommunen har en planering för en 
långsiktigt hållbar VA-försörjning och har inga synpunkter på upprättat förslag till 
vatten- och avloppsplan för Mora kommun. 

Sändlista 
Mora kommun 
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§ 160 OK LÄR 2020/00174-1 

 

Verksamhetschef för de medicinska och psykologiska 
delarna av Orsa kommuns elevhälsa 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Christine Alexandersson till ny verksamhetschef för 

elevhälsans medicinska och psykologiska del från och med 2021-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansvaret som vårdgivare för den medicinska och psykologiska delen av kommunens 
elevhälsa innehas av kommunstyrelsen. Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver att 
sådan verksamhet ska ha en verksamhetschef.  

Nuvarande verksamhetschef, Mattias Scandola, avslutar sin tjänst och därför behövs en 
ny utses. Christine Alexandersson tillträder tjänsten vid årsskiftet och därför är 
förslaget att lyfta över ansvaret till henne. Detta ska i sin tur sedan anmälas till IVO 
(Inspektionen för vård och omsorg). IVO registrerar vem som är verksamhetschef och 
vem som ansvarar för anmälningsskyldigheten (Lex Maria). Utskottet för lärande 
behandlade ärendet på sitt sammanträde den 10 december. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde lärande, 2020-11-05. 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår: 
Kommunstyrelsen utser Christine Alexandersson till ny verksamhetschef för 
elevhälsans medicinska och psykologiska del från och med 2021-01-01. 

Sändlista 
Verksamhetsområde lärande 
Christine Alexandersson 
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§ 161 OK KS 2020/00634-3 

 

Fyllnadsval av ersättare till utskottet för lärande 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer Anna Pers (C) som ny ersättare i utskottet för lärande från och 

med den 15 december 2020 och som längst till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Hassis Ståbis (C) har avsagt sig sitt uppdrag i kommunstyrelsen och därmed 

också uppdraget i utskottet för lärande. Kommunfullmäktige valde i november Anna 

Pers (C) som ny ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2020-11-12. 

Yrkanden 
Susann Lindblad (C) föreslår Anna Pers (C) som ny ersättare i utskottet för lärande 

från och med den 15 december 2020 och som längst till och med 31 december 2022. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Susann Lindblads förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det. 

Sändlista 
Utskottet för lärande 
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§ 162  

 

Informationsärenden 

1. Presentation av ny 

skolchef/verksamhetsområde 

lärande 

Orsas nya skolchef Christine 

Alexandersson presenterar sig. Hon 

tillträder sin nya tjänst vid årsskiftet. 

Christine jobbar idag som rektor på 

Orsaskolan sedan 3,5 år tillbaka. 

OK KS 2020/00004-48 

2. Information från gymnasiet (Eva-

Lena Segerstedt (C) 2:e vice ordförande 

gymnasienämnden, Lena Rowa rektor) 

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över 

gemensamma nämnder, bland annat 

gymnasienämnden som är ett samarbete 

mellan Mora, Orsa och Älvdalens 

kommuner.  

Ekonomi 

Årsprognosen är bättre än föregående 

månad. För Orsas del visar prognoserna på 

ett överskott om 3,2 mkr, medan det totalt 

för gymnasiet visar på ett underskott om 

3,9 Mkr. Vissa kostnadsposter har minskat 

på grund av pandemin, såsom läromedel 

men även kostnader för måltider eftersom 

matlådor delas ut till de elever som vill och 

färre antal elever äter lunch på plats. Det 

är också lägre kostnader gällande IT 

eftersom det inte är lika mycket slitage på 

utrustningen i skolan. Förvaltningen har 

även dragit ner på personal, bland annat 

för att antalet elever på särskolan har 

minskat. Förvaltningen har fått ett 

uppdrag från gymnasiepresidiet att 

redovisa åtgärder för budget i balans 

under februari 2021. Det finns även 

skillnader i kostnader för gymnasiet 

mellan Mora, Orsa och Älvdalens 

OK KS 2020/00004-49 
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kommuner där den förstnämnda har högst 

kostnader för utbildningen. 

IB - internationell gymnasieutbildning 

IB är en internationell 

gymnasieutbildning, International 

Baccalaureate Diploma. De skolor som är 

auktoriserade kan erbjuda en likvärdig 

utbildning över hela världen som är 

universitetsförberedande.  Undervisningen 

genomförs helt på engelska förutom i 

svenska-ämnet. Organisationen bakom 

utbildningen sätter t ex betyg, utformar 

och rättar prov. I Mora var inriktningen 

från början mot naturvetenskap men nu 

har studieplanen breddats med även en 

samhällsinriktning. Starttid beräknas till 

hösten 2021 men beror på antalet 

sökanden. Det är minst 15 elever som ska 

söka i första omgången (februari 2021) för 

att utbildningen ska kunna startas. 

Det har beslutats att Mora ska ta 

kostnadsansvaret för utbildningen. Ett 

förslag till tilläggsavtal kommer att 

behandlas i kommunfullmäktige i början 

på nästa år i respektive kommun. 

Kompetensförsörjning 

Vuxenutbildningen styrs mycket av 

kommunens behov. I Orsa finns t ex en 

barnskötarutbildning med inriktning mot 

annat modersmål. Andra former av 

utbildningar för att säkra 

kompetensförsörjningen kan vara riktade 

uppdragsutbildningar inom näringslivet 

och lärlingsplatser. 

När det gäller ungdomsgymnasiet så finns 

det ett branschråd där bland annat 

förtroendevalda kan vara med och påverka 

innehåll och utformning av 

utbildningsprogram. Även för 

ungdomsgymnasiet sker samarbete med 

näringslivet, t ex att skapa lärlingsplatser 

med direkt kompetens som företagen har 

behov av men även att säkra 

kompetensförsörjningen för specialyrken.  
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3. Information om servicekontor 

(servicecenter) 

I februari så besvarade 

kommunfullmäktige en motion om att få 

ett statligt servicecenter till Orsa. 

Fullmäktige beslutade att kommunen ska 

signalera intresse till Statens 

Servicecenter, vilket även gjordes efter 

beslutet. Svaret från Statens Servicecenter 

är att etableringar av servicekontor 

förbereds genom statliga utredningar och 

att regeringen fattar beslut om lokalisering 

och tidsplan. Därför hänvisas ytterligare 

diskussion till politiska dialoger mellan 

kommun/region och regering. Det finns 

redan beslut på att etablera servicekontor 

på fyra orter och förslag på fyra till, men 

Orsa är inte en av dem. Etableringarna 

prioriteras utifrån fyra kriterier. Dessa är 

gles- och landsbygd, storstäder, socialt 

utsatta områden och orter som speciellt 

drabbas av nedläggning av annan statlig 

verksamhet. 

OK KS 2019/00127-9 
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§ 163  

 

Delegationsbeslut 

1. Borgen Orsa Vatten och Avfall AB (lån 

129362) om 21 mkr i Kommuninvest 

OK KS 2020/00183-6 

2. Delegationsbeslut - Anställningar OK KS 2020/00442-5 

3. Äskande av medel för taligenkänning OK KS 2020/00785-2 

4. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

lärande 2020-11-12 

OK LÄR 2020/00007-22 

5. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

omsorg 2020-11-11 

OK OMS 2020/00002-31 

6. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

omsorg 2020-11-23 

OK OMS 2020/00002-32 

7. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

samhälle 2020-11-24 

OK KS 2020/00006-27 

8. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

strategi 2020-09-15 

OK KS 2020/00003-28 

9. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

strategi 2020-10-13 

OK KS 2020/00003-38 

10. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

strategi 2020-11-10 

OK KS 2020/00003-44 

11. Personuppgiftsincident, obehörigt röjande OK KS 2020/00239-9 
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§ 164  

 

Delgivningar 

1. Protokoll, extra bolagsstämma Orsa Vatten 

och Avfall AB 2020-10-16 

OK KS 2020/00002-58 

2. Protokoll, Brandkåren Norra Dalarna 

2020-10-22, ekonomiuppföljning 

OK KS 2020/00002-59 

3. Protokoll gemensam servicenämnd IT 

2020-10-23 

OK KS 2020/00002-61 

4. Uppföljande granskning av gemensam 

gymnasienämnd 

OK KS 2020/00002-62 

5. Protokoll Språktolknämnden 2020-11-19 OK KS 2020/00002-63 

6. Protokoll, styrelsemöte Dalabanans 

Intressenter 2020-09-25 

OK KS 2020/00002-64 

7. Ekonomisk rapport Brandkåren Norra 

Dalarna 2020-11-27 

OK KS 2020/00002-65 

8. Uppföljningslistan kommunstyrelsen 

2020-12-04 

OK KS 2020/00004-50 
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