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§ 1  

 

Förändring av dagordning 

Beslut 
Ärendet om förordnande avseende kompletterande beslutsrätt för omhändertagande enligt 
LVU och LVM flyttas så att det behandlas som sista beslutsärende. 
 
I övrigt godkänns dagordningen. 
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§ 2 KS KS 2023/2 

 

Organisation och arbetsformer för POLSAM 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. godkänna organisation och arbetsformer för POLSAM 
2. deltagande tjänstepersoner är kommunchef och verksamhetsområdeschefer för 

samhälle, omsorg och lärande 
3. deltagande politiker är kommunstyrelsens ordförande samt representant från 

utskottet för lärande respektive omsorg, varav en företräder majoriteten och en 
oppositionen. 

Reservation 
Joakim Larsson (M), Marc Ersson (SD), Roine Andersson (SD) och Lars Olov Simu (KD) 
reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
POLSAM är ett forum för gemensamt samarbete mellan Dalarnas kommuner och Region 
Dalarna. Målet är att verka för medborgarnas bästa inom områden där ansvar och verksamhet 
överlappar varandra och i övrigt områden som är av särskilt intresse. 

Region Dalarna har tagit fram förslag på organisation och arbetsformer för POLSAM. I 
bakgrunden står det att arbetsordningen är fastställd av Region Dalarna och respektive 
kommun. Detta har dock inte skett i Orsa varför ärendet nu lyfts för beslut även i Orsa 
kommun. 

Politisk representation för kommunen föreslås vara kommunstyrelsens ordförande och 
representant från utskottet för omsorg respektive lärande, varav en företräder oppositionen. 

Deltagande tjänstepersoner föreslås vara kommunchef och verksamhetsområdescheferna för 
omsorg, lärande och samhälle. 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-12-29 
Organisation och arbetsformer för POLSAM (Politisk samverkan), Region Dalarna 2020-03-23 

Förslag till beslut 
Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 

4. godkänna organisation och arbetsformer för POLSAM 
5. deltagande tjänstepersoner är kommunchef och verksamhetsområdeschefer för 

samhälle, omsorg och lärande 
6. deltagande politiker är kommunstyrelsens ordförande samt representant från 

utskottet för lärande respektive omsorg, varav en företräder majoriteten och en 
oppositionen. 
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Yrkanden 
Joakim Larsson (M) yrkar att ändra det tredje beslutsförslaget så att deltagande politiker är 
kommunstyrelsens ordförande och två representanter, varav en företräder majoriteten och 
en oppositionen.  

Anders Rosell (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Joakim Larssons ändringsyrkande och tjänsteförslaget och 
finner att kommunstyrelsen bifaller det sistnämnda. 

Sändlista 
Region Dalarna 
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§ 3 KS KS 2023/3 

 

Begäran om ändrad borgen Inlandsbanan AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandsbanan AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 192 987 kr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. Kommunfullmäktige beslutar, att avsluta samtliga befintliga 
borgensåtaganden för Inlandståget AB:s räkning. 

Sammanfattning av ärendet 
Inlandsbanan AB har i brev till ägarkommunerna begärt att få överföra befintliga 
borgensåtaganden hos Inlandståget AB till moderbolaget Inlandsbanan AB för 
låneförpliktelser till ett belopp om högst 2 192 987 kr. Anledningen till förändringen är att de i 
Polen ombyggda motorvagnarna ska ägas av moderbolaget Inlandsbanan AB i stället för som 
tidigare planerat Inlandståget AB. Denna förändring görs för att lån och kostnader för 
motorvagnarna skall läggas i ett bolag med starkare balansräkning och därmed säkerställa att 
inget nytt likviditetsbehov uppstår. 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande ekonomichef 2022-12-29 
Begäran från Inlandsbanan AB om ändrad borgen, 2022-12-02. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandsbanan AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 192 987 kr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. Kommunfullmäktige beslutar, att avsluta samtliga befintliga 
borgensåtaganden för Inlandståget AB:s räkning. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 4 KS KS 2022/22 

 

Riktlinje för internkontroll 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer Riktlinje för internkontroll. 

Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige upphäver Reglemente för internkontroll antaget 2018-05-28. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommunfullmäktige beslutade i maj 2018 om ett skriftligt reglemente för 
internkontroll. Detta reglemente föreslås nu att ersättas med en riktlinje för 
internkontroll. Anledningen är ett reglemente huvudsakligen ska användas för 
nämndernas verksamheter och arbetsformer. Information om vad som internkontroll 
är och hur arbetet med interkontroll ska genomföras bedöms innefattas i en riktlinje 
enligt kommunens riktlinje för styrdokument. 
 
Riktlinje för internkontroll gäller för alla verksamheter som kommunen äger eller har 
intressen i enligt 6 kap. §6 kommunallagen (2017:725). Syftet med riktlinjen 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. 
• Eliminera och upptäcka allvarliga fel, både vad gäller avsiktliga som oavsiktliga 

fel. 
 
Enligt riktlinje för internkontroll, ska kommunstyrelsen och bolagen var och en, och för 
varje verksamhetsår, upprätta och besluta om internkontrollplan. 

Bilagor 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-12-06 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-11-25 
Riktlinje för internkontroll 2022-11-16. 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen fastställer Riktlinje för internkontroll. 

Kommunfullmäktige upphäver Reglemente för internkontroll antaget 2018-05-28. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samtliga verksamhetsområden 
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Orsabostäder AB (VD) 
Orsa Lokaler AB (VD) 
Nodava AB (VD) 
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§ 5 KS KS 2022/24 

 

Internkontrollplan 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer Internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsens verksamheter. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallag (2017:725) 6 kap. 1 § ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet. Nämnderna i sin tur, enligt kommunallag (2017:725) 6 
kap. 6 §, ska bland annat se till att internkontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller, enligt kommunallag (2017:725) 10 kap. 
1 §, även för de kommunala angelägenheter där skötseln har lämnats över till någon annan. 

Internkontroll ska säkerställa att följande mål uppnås: 

• 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 
• Eliminera och upptäcka allvarliga fel, både vad gäller avsiktliga som oavsiktliga fel 

För att genomföra internkontroll i verksamheterna behövs en internkontrollplan. De risker 
som berör kommunstyrelsens verksamheter och som föreslås följas upp och kontrolleras 
under 2023 finns beskrivna i internkontrollplanen. 

Bilagor 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-12-06 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-11-29 
Riskanalys av samtliga risker 
Internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsens verksamheter 2022-11-21. 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen fastställer Internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsens verksamheter. 

Sändlista 
Samtliga verksamhetsområden 
Orsabostäder AB (VD) 
Orsa Lokaler AB (VD) 
Nodava AB (VD) 
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§ 6 KS KS 2022/25 

 

Svar på medborgarförslag om bänkar i backen mot ishallen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har fått in ett medborgarförslag om bänkar utefter gång- och cykelvägen (GC-
vägen) i Bergetbacken.  

Verksamhetsområde Samhälle tycker att det är ett bra förslag och kommer att placera ut två 
stycken bänkar utefter Bergetbacken till våren 2023. Då gång- och cykelvägen tillhör 
Trafikverket kommer bänkarna att placeras en bit in från själva GC-vägen, på de GC-
stickvägar som finns in till Bergetområdet enligt bifogad karta. 

Bilagor 
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2022-12-13 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle med bilaga 2022-12-06 
Medborgarförslag 2022-10-05 
Karta över området 

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

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 7 KS KS 2023/6 

 

Nytt dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser informationssäkerhetssamordnare Erika Karlsson till 
Dataskyddsombud. 

Reservation 
Lars Olov Simu (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
EU:s dataskyddsförordning 2016/679 tillämpas som lag i Sverige sedan den 25 maj 
2018. Enligt artikel 37 i förordningen ska en myndighet eller ett offentligt organ 
utnämna ett dataskyddsombud. 
 
Dataskyddsombudet ska bland annat kontrollera att personuppgifter behandlas på ett 
korrekt och lagligt sätt, informera, ge stöd och råd om dataskyddsförordningen och 
angränsande regler, fungera som en kontaktpunkt för organisationen, 
tillsynsmyndigheten och för registrerade personer. Ombudet ska ha en självständig roll 
i organisationen och rapporterar till ledningen. 
 
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan 2018 ett samarbete i dataskyddsfrågor 
och med det ett gemensamt dataskyddsombud. 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2023-01-03. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår: 
Kommunstyrelsen utser informationssäkerhetssamordnare Erika Karlsson till 
Dataskyddsombud. 

Yrkanden 
Lars Olov Simu (KD) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att förvaltningen ska 
se över lämpligheten att kombinera rollerna dataskyddsombud och 
informationssäkerhetssamordnare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och 
finner att kommunstyrelsen avgör ärendet idag. Ordföranden ställer därefter proposition på 
tjänsteförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

Sändlista 
Integritetsskyddsmyndigheten 
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§ 8 KS KS 2022/29 

 

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar förslaget till delegationsordning från den 1 januari 2023. 

Reservation 
Lars Olov Simu (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunallagen möjliggör att kommunstyrelsen kan överföra sin beslutanderätt till 
olika delegater. Det kan vara till presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en 
anställd. En delegat får därigenom möjlighet att besluta på styrelsens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden1. Syftet är att avlasta styrelsen rutinartade 
ärenden så att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. 
Förutom vissa redaktionella ändringar så föreslås dessa revideringar: 
 

• Under personalärenden så ersätts Riktlinjer för personalförändringar av Riktlinjer för 
pension och därmed tas den delegationspunkten bort. 

• Tillägg av förvaltningschef under de tre första punkterna för planärenden. 
• Näringslivspolitiska insatser flyttas från utskottet för samhälle till utskottet för 

strategi 
• Förvärv och överlåtelse av fast egendom, markbyten samt överenskommelser i 

lantmäteriärenden men även delegation att avböja fastighetsaffärer och 
markupplåtelser flyttas från utskottet för samhälle till strategi. 

• Sotning och brandskyddskontroll tas bort med anledning av att kommunalförbundet 
Brandkåren Norra Dalarna ansvarar för dessa frågor. 

• Inom omsorgen tas hela avsnittet om alkohol- och tobakslagen samt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel (nr 3.7) bort eftersom dessa frågor hanteras av 
den nya miljö- och byggnadsnämnden från årsskiftet. 

• Inom lärande så föreslås revideringar för bland annat skolskjutsen. 
 

Bilagor 
Protokollsutdrag utskotten – lärande, omsorg, samhälle och strategi 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling reviderat 2023-01-04 
Delegationsordning för kommunstyrelsen från 2023 

Förslag till beslut 
Utskotten för lärande, omsorg, samhälle och strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen antar förslaget till delegationsordning från den 1 januari 2023. 

Sändlista 
Samtliga berörda verksamheter 
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§ 9 KS KS 2023/12 

 

Val av utskottet för lärande 2023–2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare till utskottet för lärande för 
mandatperioden 2023 – 2026: 

Ledamot Ersättare 

Susann Lindblad (C) Nina Wiik (C) 

Anna Pers (C) Mats Lusth (C) 

Gunilla Elings Friberg (S) Ellenor Smids (S) 

Elisabet Setterlund Alvarsson (M) Jimmy Stanford (KD) 

Marc Ersson (SD) Tomas Alfredsson (SD) 

 

1. Till ordförande väljs Susann Lindblad (C) 
2. Till vice ordförande väljs Elisabet Setterlund Alvarsson (M) 

Sammanfattning av ärendet 
Val av fem ledamöter och fem ersättare samt presidium (ordförande och vice ordförande). 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2023-01-04 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare till utskottet för lärande för 
mandatperioden 2023 – 2026: 

Ledamot Ersättare 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

 

3. Till ordförande väljs X 
4. Till vice ordförande väljs X 
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Yrkanden 
Anders Rosell (S) föreslår att kommunstyrelsen väljer följande personer som ledamöter och 
ersättare i utskottet för lärande 2023–2026. 
Ledamöter: Susann Lindblad (C), Anna Pers (C) och Gunilla Elings Friberg (S). 
Ersättare: Nina Wiik (C) och Ellenor Smids (S). 
 
Anders Rosell (S) föreslår att Susann Lindblad (C) väljs som ordförande i utskottet för lärande. 
 
Joakim Larsson (M) föreslår att kommunstyrelsen väljer följande personer som ledamöter och 
ersättare i utskottet för lärande 2023–2026. 
Ledamöter: Elisabet Setterlund Alvarsson (M) och Marc Ersson (SD). 
Ersättare: Jimmy Stanford (KD) och Tomas Alfredsson (SD). 
 
Joakim Larsson (M) föreslår att Elisabet Setterlund Alvarsson (M) väljs som vice ordförande i 
utskottet för lärande. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ledamöter, ersättare och på förslaget 
om ordförande och vice ordförande och finner att kommunstyrelsen bifaller samtliga förslag. 
 

Sändlista 
Verksamhetsområde lärande 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 10 KS KS 2023/11 

 

Val av utskott för omsorg 2023–2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare till utskottet för omsorg för 
mandatperioden 2023 – 2026: 

Ledamot Ersättare 

Håkan Yngström (C) Aino Eurenius (C) 

Carina Konradsson (C) Sandra Eriksson (S) 

Hans-Göran Olsson (S) Johanna Bergman (S) 

Bengt-Åke Svahn (KD) Tomas Alfredsson (SD) 

Gunilla Frelin (M) Thomas Wahlberg (M) 

 

1. Till ordförande väljs Håkan Yngström (C) 
2. Till vice ordförande väljs Bengt-Åke Svahn (KD) 

Sammanfattning av ärendet 
Val av fem ledamöter och fem ersättare samt presidium (ordförande och vice ordförande). 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2023-01-04. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår: 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare till utskottet för omsorg för 
mandatperioden 2023 – 2026: 

Ledamot Ersättare 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

 

Till ordförande väljs X 
Till vice ordförande väljs X 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Yrkanden 
Anders Rosell (S) föreslår att kommunstyrelsen väljer följande personer som ledamöter och 
ersättare i utskottet för omsorg 2023–2026. 
Ledamöter: Håkan Yngström (C), Carina Konradsson (C) och Hans-Göran Olsson (S). 
Ersättare: Aino Eurenius (C), Sandra Eriksson (S) och Johanna Bergman (S). 
 
Anders Rosell (S) föreslår att Håkan Yngström (C) väljs som ordförande i utskottet för omsorg. 

Joakim Larsson (M) föreslår att kommunstyrelsen väljer följande personer som ledamöter och 
ersättare i utskottet för omsorg 2023–2026. 
Ledamöter: Bengt-Åke Svahn (KD) och Gunilla Frelin (M). 
Ersättare: Tomas Alfredsson (KSD) och Thomas Wahlberg (M). 
 
Joakim Larsson (M) föreslår att Bengt-Åke Svahn (KD) väljs som vice ordförande i utskottet 
för omsorg. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ledamöter, ersättare och på förslaget 
om ordförande och vice ordförande och finner att kommunstyrelsen bifaller samtliga förslag. 
 

Sändlista 
Verksamhetsområde omsorg 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16  

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 11 KS KS 2023/10 

 

Val av utskottet för samhälle 2023–2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare till utskottet för samhälle för 
mandatperioden 2023 – 2026: 

Ledamot Ersättare 

Magnus Bjurman (S) Nils Anders Grev (C) 

Anita Boman Daniels (C) Bo Konradsson (C) 

Marcus Laggar (C) Lennart Eriksson (S) 

Lars Olov Simu (KD) Mikael Sundin (SD) 

Roger Eriksson (SD) Bengt-Åke Svahn (KD) 

 

1. Till ordförande väljs Magnus Bjurman (S) 
2. Till vice ordförande väljs Lars Olov Simu (KD) 

 

Sammanfattning av ärendet 
Val av fem ledamöter och fem ersättare samt presidium (ordförande och vice ordförande). 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2023-01-04. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår: 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare till utskottet för samhälle för 
mandatperioden 2023 – 2026: 

Ledamot Ersättare 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16  

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Till ordförande väljs X 
Till vice ordförande väljs X 
 

Yrkanden 
Anders Rosell (S) föreslår att kommunstyrelsen väljer följande personer som ledamöter och 
ersättare i utskottet för samhälle 2023–2026. 
Ledamöter: Magnus Bjurman (S), Anita Boman Daniels (C) och Marcus Laggar (C). 
Ersättare: Nils Anders Grev (C), Bo Konradsson (C) och Lennart Eriksson (S). 
 
Anders Rosell (S) föreslår att Magnus Bjurman (S) väljs som ordförande i utskottet för lärande. 
 
Joakim Larsson (M) föreslår att kommunstyrelsen väljer följande personer som ledamöter och 
ersättare i utskottet för samhälle 2023–2026. 
Ledamöter: Lars Olov Simu (KD) och Roger Eriksson (SD). 
Ersättare: Mikael Sundin (SD) och Bengt-Åke Svahn (KD). 
 
Joakim Larsson (M) föreslår att väljs Lars Olov Simu (KD) som vice ordförande i utskottet för 
samhälle. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ledamöter, ersättare och på förslaget 
om ordförande och vice ordförande och finner att kommunstyrelsen bifaller samtliga förslag. 
 

 

Sändlista 
Verksamhetsområde samhälle 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 12 KS KS 2023/9 

 

Val av utskottet för strategi 2023–2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare till utskottet för strategi för 
mandatperioden 2023 – 2026: 

Ledamot Ersättare 

Mikael Thalin (C) Susann Lindblad (C) 

Fredrik Jansson (C) Marcus Laggar (C) 

Magnus Bjurman (S) Anders Rosell (S) 

Joakim Larsson (M) Lars Olov Simu (KD) 

Marc Ersson (SD) Gunilla Frelin (M) 

 

1. Till ordförande väljs Mikael Thalin (C) 
2. Till 1.e vice ordförande väljs Magnus Bjurman (S) 
3. Till 2.e vice ordförande väjs Joakim Larsson (M) 

Sammanfattning av ärendet 
Val av fem ledamöter och fem ersättare samt presidium (ordförande, 1.e vice ordförande och 
2:e vice ordförande. 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2023-01-04. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår: 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare till utskottet för strategi för 
mandatperioden 2023 – 2026: 

Ledamot Ersättare 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

21



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
Till ordförande väljs X 
Till vice ordförande väljs X 

Yrkanden 
Anders Rosell (S) föreslår att kommunstyrelsen väljer följande personer som ledamöter och 
ersättare i utskottet för strategi 2023–2026. 
Ledamöter: Mikael Thalin (C), Fredrik Jansson (C) och Magnus Bjurman (S). 
Ersättare: Susann Lindblad (C) och Marcus Laggar (C). 
 
Anders Rosell (S) föreslår att Mikael Thalin (C) väljs som ordförande och Magnus Bjurman (S) 
väljs som 1.e vice ordförande i utskottet för strategi. 
 
Joakim Larsson (M) föreslår att kommunstyrelsen väljer följande personer som ledamöter och 
ersättare i utskottet för strategi 2023–2026. 
Ledamöter: Joakim Larsson (M) och Marc Ersson (SD). 
Ersättare: Lars Olov Simu (KD) och Gunilla Frelin (M). 
 
Joakim Larsson (M) föreslår sig själv som 2:e vice ordförande i utskottet för strategi. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ledamöter, ersättare och på förslaget 
om ordförande, 1:e vice ordförande och sedan 2:e vice ordföranden och finner att 
kommunstyrelsen bifaller samtliga förslag. 
 

Sändlista 
Verksamhetsområde service och utveckling 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 13 KS KS 2023/13 

 

Val till kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 
2023–2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare till kommunala pensionärs- och 
tillgänglighetsrådet (KPTR) för mandatperioden 2023 – 2026: 

Ledamot Ersättare 

Håkan Yngström (C) Hans-Göran Olsson (S) 

Bengt-Åke Svahn (KD) Gunilla Frelin (M) 

 

1. Till ordförande utses Håkan Yngström (C) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet behandlar frågor som rör äldre och 
tillgänglighet. Kommunstyrelsen har antagit en instruktion för rådet. 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2023-01-04. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår: 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare till kommunala pensionärs- och 
tillgänglighetsrådet (KPTR) för mandatperioden 2023 – 2026: 

Ledamot Ersättare 

X X 

X X 

 

Till ordförande utses X 

Yrkanden 
Anders Rosell (S) föreslår att kommunstyrelsen väljer följande personer som ledamot och 
ersättare till kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2023–2026. 
Ledamot: Håkan Yngström (C). 
Ersättare: Hans-Göran Olsson (S). 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Anders Rosell (S) föreslår att Håkan Yngström (C) väljs som ordförande till kommunala 
pensionärs- och tillgänglighetsrådet. 
 
Joakim Larsson (M) föreslår att kommunstyrelsen väljer följande personer som ledamot och 
ersättare till kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2023–2026. 
Ledamöter: Bengt-Åke Svahn (KD). 
Ersättare: Gunilla Frelin (M). 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ledamöter, ersättare och på förslaget 
om ordförande och finner att kommunstyrelsen bifaller samtliga förslag. 
 

Sändlista 
Verksamhetsområde omsorg 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 14 KS KS 2023/14 

 

Val av revisorer till bostadsrättsföreningen Borrbo 2023–
2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande revisor och revisorsersättare till bostadsrättsföreningen 
Borrbo för mandatperioden 2023-2026: 

Revisor Revisorsersättare 

Anna-Karin Göthe Sara Laggar 

 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun utser revisor och ersättare på grund av borgensförbindelse. 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2023-01-04. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår: 
Kommunstyrelsen väljer följande revisor och revisorsersättare till bostadsrättsföreningen 
Borrbo för mandatperioden 2023-2026: 

Revisor Revisorsersättare 

X X 

 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen väljer ekonomichef Anna-Karin Göthe som revisor 
och ekonom Sara Laggar till revisorsersättare i bostadsrättsföreningen Borrbo 2023–2026. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag om revisor och revisorsersättare och 
finner att kommunstyrelsen bifaller samtliga. 
 

Sändlista 
De valda 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16  

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 15 KS KS 2023/15 

 

Val till stiftelsen Skattungeskolan 2023–2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamot och ersättare till Stiftelsen Skattungeskolan för 
mandatperioden 2023–2026: 

Ledamot Ersättare 
Magnus Bjurman (S) Bengt-Åke Svahn (KD) 

 
1. Till ordförande väljs Magnus Bjurman (S) 

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsens syfte, enligt stadgarna, är att verka för att mark, byggnader, redskap och andra 
materiella resurser ställs till förfogande för en utbildning som är inriktad på resursbevarande 
försörjning samt att förvalta ägd eller tillhandahållen egendom. Orsa kommun är delaktiga i 
stiftelsen genom ovan valda representanter och genom ett revisionsbidrag. 

Kommunstyrelsen utsåg Ola Söderberg från Mora revisionsbyrå på sitt sammanträde den 6 
april 2020. Det beslutet gäller tills vidare. 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2023-01-04. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår: 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamot och ersättare till Stiftelsen Skattungeskolan för 
mandatperioden 2023–2026: 

Ledamot Ersättare 
X X 

 
Till ordförande väljs X. 

Yrkanden 
Anders Rosell (S) föreslår att kommunstyrelsen väljer Magnus Bjurman (S) som ledamot till 
Stiftelsen Skattungeskolan 2023–2026 samt även som ordförande i Stiftelsen 
Skattungeskolan. 
 
Joakim Larsson (M) föreslår att kommunstyrelsen väljer Bengt-Åke Svahn (KD) som ersättare 
i Stiftelsen Skattungeskolan 2023–2026. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16  

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ledamot, ersättare och på förslaget 
om ordförande och finner att kommunstyrelsen bifaller samtliga förslag. 
 

Sändlista 
Stiftelsen Skattungeskolan 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 16 KS KS 2023/16 

 

Val av ombud och ombudsinstruktion vid förenings-, 
bolags- och jordägarstämmor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till kommunens ombud vid förenings-, bolags- och 
jordägarstämmor för tiden 2023–2026 välja Mikael Thalin (C) med Magnus Bjurman (S) som 
förste ersättare, Roine Andersson (SD) som andre ersättare och Fredrik Jansson (C) som 
tredje ersättare.  

Ombuden instrueras att, under förutsättning att revisionsberättelsen rekommenderar 
fastställande av resultat- och balansräkning samt att styrelsen får ansvarsfrihet, rösta för 
revisorernas förslag. Frågor av större vikt eller av principiell beskaffenhet ska alltid behandlas 
av kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen utser ombud som ska företräda kommunen vid olika bolags- och 
föreningsstämmor där kommunen har ett ägande eller annat engagemang. Ombudets roll är  
till exempel att representera aktieägaren på bolagsstämman. När det gäller bolag så ska 
ombudet ska ha en fullmakt från den som juridiskt äger aktierna samt även en instruktion som 
klargör hur ombudet ska rösta. Om ärenden av större vikt eller frågor av mer principiell 
beskaffenhet ska behandlas på bolagsstämman ska ombudsinstruktionen i just dessa frågor 
behandlas på kommunfullmäktige. 
 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2023-01-04. 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår: 
Kommunstyrelsen beslutar att till kommunens ombud vid förenings-, bolags- och 
jordägarstämmor för tiden 2023–2026 välja X med X som förste ersättare, X som andre 
ersättare och X som tredje ersättare. 

Ombuden instrueras att, under förutsättning att revisionsberättelsen rekommenderar 
fastställande av resultat- och balansräkning samt att styrelsen får ansvarsfrihet, rösta för 
revisorernas förslag. Frågor av större vikt eller av principiell beskaffenhet ska alltid behandlas 
av kommunfullmäktige. 

 

Yrkanden 
Anders Rosell (S) föreslår att kommunstyrelsen väljer följande personer som kommunens 
ombud vid förenings-, bolags- och jordägarstämmor för tiden 2023–2026: Mikael Thalin (C) 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

som ordinarie ombud med Magnus Bjurman (S) som förste ersättare och Fredrik Jansson (C) 
som tredje ersättare. 
 
Joakim Larsson (M) föreslår att kommunstyrelsen väljer Roine Andersson (SD) som andre 
ersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ordinarie och ersättare som kommunens 
ombud vid förenings-, bolags- och jordägarstämmor och finner att kommunstyrelsen bifaller 
samtliga förslag.  
 
Ordföranden ställer proposition på tjänsteförslaget avseende ombudsinstruktion och finner 
att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 

Sändlista 
- 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 17 KS KS 2023/17 

 

Val till Brottsförebyggande rådet 2023–2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till Brottsförebyggande rådet, BRÅ, för 
mandatperioden 2023–2026: 

Ledamot 

Mikael Thalin (C) 

Hans-Göran Olsson (S) 

Marc Ersson (SD) 

 

1. Till ordförande väljs Mikael Thalin (C) 

Sammanfattning av ärendet 
Rådet är ett samverkansorgan mellan Orsa kommun, närpolisen och andra aktörer som 
arbetar brottsförebyggande inom kommunen. Kommunen utser en ordförande, en 
representant från majoriteten och en från oppositionen vilka ska representera utskottet för 
lärande respektive omsorg. 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2023-01-04. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår: 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till Brottsförebyggande rådet, BRÅ, för 
mandatperioden 2023–2026: 

Ledamot 

X 

X 

X 

 
Till ordförande väljs X 

Yrkanden 
Anders Rosell (S) föreslår att kommunstyrelsen väljer Mikael Thalin (C) och Hans-Göran 
Olsson (S) som ledamöter i Brottsförebyggande rådet för mandatperioden 2023–2026 samt 
att Mikael Thalin (C) väljs som ordförande. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Joakim Larsson (M) föreslår att kommunstyrelsen väljer Marc Ersson (SD) som ledamot i 
Brottsförebyggande rådet för mandatperioden 2023–2026. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ledamöter och på förslaget om ordförande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller samtliga förslag. 
 

Sändlista 
Beredskaps- och säkerhetssamordnaren 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 18 KS KS 2023/18 

 

Val av representanter i regionens samverkansberedning, 
POLSAM, 2023–2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till regionens samverkansberedning, POLSAM, 
för mandatperioden 2023–2026: 

Ledamot 

Mikael Thalin (C) 

Hans-Göran Olsson (S) 

Vakant 

 
Ärendet gällande val av den tredje ledamoten återkommer på ett senare sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Beredningen ska på en övergripande politisk nivå skapa förutsättningar för en bra samordning 
i gemensamma vård- och välfärdsfrågor mellan Orsa kommun och Region Dalarna. 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2023-01-04. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår: 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till regionens samverkansberedning, POLSAM, 
för mandatperioden 2023–2026: 

Ledamot 

X 

X 

X 

Yrkanden 
Anders Rosell (S) föreslår att kommunstyrelsen väljer Mikael Thalin (C) och Hans-Göran 
Olsson (S) som ledamöter i regionens samverkansberedning, POLSAM, för mandatperioden 
2023–2026. 

Joakim Larsson (M) föreslår att valet av den tredje ledamoten tas upp på ett senare 
sammanträde. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ledamöter och att resterande val 
återkommer på ett senare sammanträde och finner att kommunstyrelsen bifaller samtliga 
förslag. 
 

Sändlista 
Region Dalarna 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 19 KS KS 2023/19 

 

Val till Orsa Skattunge hembygdsförening 2023–2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamot i Orsa Skattunge hembygdsförening för 
mandatperioden 2023–2026: 
 

Ledamot 
Bo Konradsson (C) 

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt föreningens stadgar är hembygdsrörelsens ändamål att vårda och synliggöra 
hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv. 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2023-01-04. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår: 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamot i Orsa Skattunge hembygdsförening för 
mandatperioden 2023–2026: 

Ledamot 
X 

 

Yrkanden 
Anders Rosell (S) föreslår att kommunstyrelsen väljer Bo Konradsson (C) som ledamot i Orsa 
Skattunge hembygdsförening för mandatperioden 2023–2026. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ledamot och finner att kommunstyrelsen 
bifaller samtliga förslag. 

Sändlista 
Orsa Skattunge hembygdsförening 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 20 KS KS 2023/20 

 

Nominering av representanter till styrelsen för Dalabanans 
intressenter 2023–2026 

Beslut 
Orsa kommun nominerar följande ledamot och ersättare till styrelsen för Dalabanans 
intressenter från ordinarie årsstämma 2023 och längst till ordinarie årsstämma som följer 
efter nästa val till kommunfullmäktige: 
 

Ledamot Ersättare 
Mikael Thalin (C) Bengt-Åke Svahn (KD) 

 

Sammanfattning av ärendet 
Dalabanans Intressenter är en förening med kommuner och regionala organ utmed eller i nära 
anslutning till Dalabanans sträckning. Föreningens huvuduppgift är att verka för en positiv 
utveckling av banan. 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2023-01-04. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår: 
Orsa kommun nominerar följande ledamot och ersättare till styrelsen för Dalabanans 
intressenter från ordinarie årsstämma 2023 och längst till ordinarie årsstämma som följer 
efter nästa val till kommunfullmäktige: 

Ledamot Ersättare 
X X 

 

Yrkanden 
Anders Rosell (S) föreslår att kommunstyrelsen nominerar Mikael Thalin (C) som ledamot i 
styrelsen för Dalabanans intressenter från ordinarie årsstämma 2023 och längst till ordinarie 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Joakim Larsson (M) föreslår att kommunstyrelsen nominerar Bengt-Åke Svahn (KD) som 
ersättare i styrelsen för Dalabanans intressenter 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ledamot och ersättare och finner att 
kommunstyrelsen bifaller samtliga förslag. 

Sändlista 
Dalabanans Intressenter 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16  

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 21 KS KS 2023/21 

 

Nominering av representant i styrelsen för Föreningen 
Sveriges Vattenkraftskommuner 2023–2026 

Beslut 
Orsa kommun nominerar följande ledamot till styrelsen för Föreningen Sveriges 
Vattenkraftskommuner från ordinarie årsstämma 2023 och längst till ordinarie årsstämma 
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige: 

Ledamot 
Anders Rosell (S) 

 

Sammanfattning av ärendet 
Föreningen skall verka för att det till vattenkraftskommunerna och berörda regioner varaktigt 
återförs del av de värden vattenkraften genererar. Föreningen ska inte ta ställning för eller 
emot utbyggnad av vattenkraften. 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2023-01-04. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår: 
Orsa kommun nominerar följande ledamot till styrelsen för Föreningen Sveriges 
Vattenkraftskommuner från ordinarie årsstämma 2023 och längst till ordinarie årsstämma 
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige: 

Ledamot 
X 

 

Yrkanden 
Anders Rosell (S) föreslår att kommunstyrelsen nominerar Anders Rosell (S) som ledamot i 
styrelsen för Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner från ordinarie årsstämma 2023 och 
längst till ordinarie årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslaget om ledamot och finner att kommunstyrelsen 
bifaller det. 
 

Sändlista 
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16  

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 22 KS KS 2023/22 

 

Nominering av representant till styrelsen för 
Inlandskommunernas ekonomiska förening 2023–2026 

Beslut 
Orsa kommun nominerar följande ledamot till styrelsen för Inlandskommunernas ekonomiska 
förening från ordinarie årsstämma 2023 och längst till ordinarie årsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige: 

Ledamot 
Magnus Bjurman (S) 

 

Sammanfattning av ärendet 
Inlandskommunernas ekonomiska förening fokuserar på frågor som utvecklar inlandet såsom 
Inlandsbanan, vägarna i inlandet och olika turismprojekt längs med dessa. 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2023-01-04. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår: 
Orsa kommun nominerar följande ledamot till styrelsen för Inlandskommunernas ekonomiska 
förening från ordinarie årsstämma 2023 och längst till ordinarie årsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige: 

Ledamot 
X 

 

Yrkanden 
Anders Rosell (S) föreslår att kommunstyrelsen nominerar Magnus Bjurman (S) som ledamot i 
styrelsen för Inlandskommunernas ekonomiska förening från ordinarie årsstämma 2023 och 
längst till ordinarie årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ledamot och finner att kommunstyrelsen 
bifaller det. 
 

Sändlista 
Inlandskommunernas ekonomiska förening 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16  

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 23 KS KS 2023/8 

 

Förordnande avseende kompletterande beslutsrätt för 
omhändertagande enligt LVU och LVM 

Beslut 
Förordnandet gäller nedanstående namngivna personer och avser omedelbara 
omhändertaganden enligt LVU och LVM enligt nedanstående redovisning: 

• Beslut om omedelbart omhändertagande (6 § första och andra stycket LVU)  
• Beslut om omedelbart omhändertagande när svensk domstol inte är behörig att 

besluta om beredande av vård (6 a § första och andra stycket LVU)  
• Beslut om hur vården av den unge ska ordnas och var den unge ska vistas under 

vårdtiden (11 § första och tredje stycket LVU) 
• Beslut om att medge att den unge under vårdtiden vistas i sitt eget hem (11 § andra 

och tredje stycket LVU) 
• Beslut om tillfälligt flyttningsförbud (27 § första och andra stycket LVU) 
• Beslut om tillfälligt utreseförbud (31 d § LVU) 
• Beslut om omedelbart omhändertagande (13 § 2 st LVM (1988:870) 
 

1. Utskottet för omsorg - ordförande Håkan Yngström (C) 
eller 

2. Utskottet för omsorg - vice ordförande Bengt-Åke Svahn (KD) 

Förordnandet gäller nedanstående namngivna personer och avser beslutanderätt vid 
handräckning enligt nedanstående redovisning: 

• Beslut om begäran av handräckning av Polismyndighet för att genomföra beslut om 
vård eller omhändertagande (43 § andra punkten LVU) 
 

1. Ulla Jansson, enhetschef individ- och familjeomsorgen 
eller 

2. Pernilla Davidsson, 1:e socialsekreterare 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ibland behöver beslut kunna fattas skyndsamt. Därför finns i några fall i LVU1 och LVM2 en 
rätt att fatta beslut i nämndens ställe. Det är i dessa fall inte fråga om delegering utan om en 
kompletterande beslutanderätt som följer direkt av lag. Det är endast i fall när nämndens 
beslut inte kan avvaktas som den kompletterande beslutanderätten kommer ifråga. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16  

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Orsa kommunstyrelse hanterar ärenden inom omsorgen och fungerar alltså även som en 
socialnämnd. Ett krav är att personer med kompletterande beslutsrätt antingen ska vara 
ordförande eller ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. Ett förordnande skiljer sig från 
delegation på så sätt att nämnden måste ange vem förordnandet avser, inte en befattning. 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde omsorg 2023-01-04 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår: 
Förordnandet gäller nedanstående namngivna personer och avser omedelbara 
omhändertaganden enligt LVU och LVM enligt nedanstående redovisning: 

• Beslut om omedelbart omhändertagande (6 § första och andra stycket LVU)  
• Beslut om omedelbart omhändertagande när svensk domstol inte är behörig att 

besluta om beredande av vård (6 a § första och andra stycket LVU)  
• Beslut om hur vården av den unge ska ordnas och var den unge ska vistas under 

vårdtiden (11 § första och tredje stycket LVU) 
• Beslut om att medge att den unge under vårdtiden vistas i sitt eget hem (11 § andra 

och tredje stycket LVU) 
• Beslut om tillfälligt flyttningsförbud (27 § första och andra stycket LVU) 
• Beslut om tillfälligt utreseförbud (31 d § LVU) 
• Beslut om omedelbart omhändertagande (13 § 2 st LVM (1988:870) 
 
1. Utskottet för omsorg - ordförande X 

eller 
2. Utskottet för omsorg - vice ordförande X 

Förordnandet gäller nedanstående namngivna personer och avser beslutanderätt vid 
handräckning enligt nedanstående redovisning: 

• Beslut om begäran av handräckning av Polismyndighet för att genomföra beslut om 
vård eller omhändertagande (43 § andra punkten LVU) 
 

1. Ulla Jansson, enhetschef individ- och familjeomsorgen 
eller 

2. Pernilla Davidsson, 1:e socialsekreterare 

 

Sändlista 
Verksamhetsområde omsorg, IFO 

39



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16  

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 24 KS KS 2023/7 

 

Presentation av ledamöter 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för presentationerna. 

Sammanfattning av ärendet 
Presentation av kommunstyrelsens närvarande ledamöter och ersättare. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16  

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 25  

 

Information om frånvaro inom omsorgen 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av sjukfrånvaron inom omsorgen under åren 2020–2022. Statistiken visar att 
enheten korttidsboende hade högst sjukfrånvaro under förra året och 2021 medan 
resursenheten hade högst frånvaro under 2020. Statistiken omfattar total frånvaro, det vill 
säga både under kort och lång tid, men inkluderar inte frånvaro som beror på tex vård av barn. 
 
För hela verksamhetsområde omsorg har sjukfrånvaron gradvis ökat från 2020 till 2022. En 
bidragande orsak under 2020 och 2021 är covid-19. Personalenheten gör en undersökning av 
anledningarna till den fortsatta sjukfrånvaron, främst korttidssjukskrivningar.  
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 26  

 

Uppföljning av internkontroll 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Internkontrollplanen rapporteras till ledningsgruppen och kommunstyrelsen två gånger per 
år, en delårsrapportering och en helårsrapportering.  
 
Uppföljningen fokuserar på områdena efterlevnad av lagar, interna regelverk och riktlinjer, 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet och tillförlitlig finansiell rapportering och 
information. 
 
Vid denna helårsuppföljning så konstateras att den risk som har fått en större avvikelse som 
utfall av kontrollmoment är ”Risk för bristande lagföljsamhet och dokumentation gällande 
handläggning inom IFO”. För denna risk har täta egenkontroller inom handläggning av barn 
och unga genomförts under 2022 som har resulterat i en förbättring bland annat i 
rutiner, arbetssätt med mera. Men de brister som har upptäckts via egenkontrollen är så pass 
allvarliga att verksamhetschefen för omsorg har bedömt utfallet som en större avvikelse. 
 

Bilagor 
Rapport helårsuppföljning internkontrollplan 2022 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 27 KS KS 2022/30 

 

Heltid som norm - utredning 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen presenterar en utredning gällande heltid som norm. Utredningen har haft fokus 
på två huvudfrågor: 

1. Hur påverkas vård och omsorgen i kommunen av lagändringen i Lag (1982:80) om 
Anställningsskydd (LAS)? 

2. Hur kan vård och omsorgen bemannas på ett mer resurseffektivt sätt? 
 
Slutsatserna i utredningen är bland annat följande: 
 

• Tidsbegränsadeanställningar i form av AVA/SÄVA ska undvikas i den mån det går 
från och med den 1 oktober 2022 för att undvika konsekvenserna av de kortare 
konverteringstider till följd av lagändringen i Lag (1982:80) om anställningsskydd 
(LAS). 

• Den största utmaningen för bemanningen inom vård och omsorgen är att kunna 
bemanna verksamheten vid akut frånvaro främst på grund av sjukfrånvaro. För att 
lyckas med detta finns olika verktyg, resurstider och poolpersonal. 

• Resurstider är ett nytt verktyg till följd av Heltid som norm som implementerades i 
kommunen i mars 2022. Resurstider har enbart använts i några månader, vilket gör 
det svårt att kunna utvärdera det helt och hållet. Förslaget är att utvärdera 
resurstider om några månader. 

• Utredningen föreslår att bättre mått för uppföljning av resurstider utformas, ett mått 
som fokuserar på både antal schemalagda resurstider och på antal outnyttjade 
resurstider per månad. 

• För att bemöta verksamhetens behov till följd av det nuvarande sjuktalet 
rekommenderas att bemanningen i poolen höjs till 10–13 årsarbetare. 

• Förslaget är också en kompetenshöjning inom schemaläggning för de chefer som är i 
behov av sådan kompetens. 

Bilagor 
Utredning heltid som norm – bemanning inom vård och omsorg  
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 28  

 

Delegationsbeslut 
1. Protokoll utskottet för lärande 2022-12-08 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16  

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 29 KS KS 2023/23 

 

Delgivningar 
1. Budget och verksamhetsplan 2023, Brandkåren Norra Dalarna 
2. Protokoll Orsa vatten och avfall 2022-12-07 
3. Protokoll NODAVA 2022-12-06 
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