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Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 
Tid: 2020-11-23 kl. 13:00 
Plats: Kommunsalen, kommunhuset 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
1. Yttrande på vägplan för E45 (Lars-Erik Håkansson, Mattias

Arvids, Birgitta Bogren, Anneli Eriksson 13:00-14:00)
Förslag till beslut
Verksamhetsområde Samhälle föreslår kommunstyrelsen att besluta att delge
Trafikverket de synpunkter som framgår i bifogad skrivelse, Yttrande på
vägplan E45 (Vattnäs – Trunna) som en del av yttrande tillsammans med
yttrande från Miljökontoret samt Stadsbyggnadskontoret.

2. Införande av Kontaktcenter i Orsa kommun (Joakim Larsson,
Henrik Göthberg 14:00-14:30)
Förslag till beslut
Att verksamhetsområde Service och utveckling får i uppdrag att organisera
och införa Orsa kommuns kontaktcenter.

3. Beslut om länsövergripande skolskjutsreglemente (Mattias
Scandola 14:30-14:45)
Förslag till beslut
Utskottet för lärande rekommenderar kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar förslag till länsövergripande skolskjutsreglemente.

4. Nya pensionsbestämmelser för förtroendevalda (Helene
Grapenson 14:45-15:00)
Förslag till beslut
I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings beslut förslår

Personalenheten utskottet för strategi:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta bestämmelser om

omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande

bilaga från och med 2021-01-01.

5. Medborgarförslag om inventering av ödehus
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Att en inventering av tomma hus i Orsa kommun görs inom ramen för arbetet
med bostadsförsörjningsplanen, med beaktande av synpunkterna i bilagan.
Att medborgarförslaget därmed är besvarat och beaktat.

6. Kommunplan inkl drift och investeringsbudget (Marie Ehlin,
Johan Hult)
Förslag till beslut
Strategiutskottet föreslår kommunstyrelsen att:
Kommunfullmäktige:
1. Fastställer mål för år 2021 med utblick året 2022.
2. Fastställer resultatbudget till 14 028 tkr för år 2021, 5 459 tkr för år 2022,
4 509 tkr för år för 2023 och 4 485 tkr för år 2024.
3. Fastställer styrelsens och nämndernas budgetar år 2021.
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4. Fastställer investeringsram motsvarande 23 500 år 2021.

7. Förändring av taxa Brandkåren Norra Dalarna (Johan Hult)
Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige bifaller förslag om ny taxa.

8. Revidering av ekonomiska riktlinjer avseende
resultatutjämningsreserven (Johan Hult)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
Kommunens ekonomiska riktlinjer ändras enligt följande.
- Maxtaket för kommunens resultatutjämningsreserv om 15 mkr tas bort.
- Ytterligare 20 mkr (ur 2020 års resultat) avsätts till
resultatutjämningsreserven, varefter den kommer uppgå till 35 mkr.

9. Förfrågan om sparpoäng i JAK medlemsbank (Johan Hult)
Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar:

Överföra samtliga av Orsa kommuns sparpoäng till Stiftelsen

Skattungeskolan för att minska eftersparandet även på de lån som redan

upptagits.

10. Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening (Johan
Hult)
Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar:

att Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om att vidta de åtgärder som

krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen (Kommuninvest

Ekonomisk förening) till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021,

2022,2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 400 kronor

per invånare fördelat på 100 kronor per invånare och år.

Att Kommunstyrelsen bemyndigas att utse ekonomichefen att för

Kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av

inbetalningarna enligt beslut ovan.

Delegationsbeslut 
1. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för samhälle 2020-10-20

2. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för lärande 2020-10-14

Delgivningar 
1. Protokoll styrelsemöte Orsabostäder 2020-10-16

2. Uppföljningslistan

Mikael Thalin Anna Erkers 
Ordförande Sekreterare 


