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Kommunstyrelsen 

Plats och tid: Tingssalen, 2019-03-04 kl. 08:30 – 16.10. 
Ajournering kl 12:00 – 13:00. 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande tillika ordförande i utskottet 
för samhälle 
Susann Lindblad (C), vice ordförande tillika ordförande i 
utskottet för lärande 
Magnus Bjurman (S), 2:e vice ordförande tillika vice 
ordförande i utskottet för samhälle 
Håkan Yngström (C), tillika ordförande i utskottet för 
omsorg 
Aino Eurenius (C) 
Anders Hjärpsgård (C) 
Lars Olov Simu (KD), ersättare för Bengt-Åke Svahn (KD) 
Joep Meens (MP) 
Hans-Göran Olsson (S), tillika vice ordförande i utskottet 
för omsorg och ersättare för Maria Tapper (S) 
Gunilla Elings-Friberg (S), tillika vice ordförande i utskottet 
för lärande 
Petri Stenport (V) 
Morgan Darmell (M) 
Björn Brandth (SD) 
 

Övriga deltagare: Carina Konradsson (C), Madeleine Thalin (C), Jan 
Segerstedt (C), Olof Herko (S), Hans Nahlbom (S), ej 
tjänstgörande ersättare 
Bo Lindblad (C), Lennart Rosell (S), ledamöter 
byggnadsnämnden, § 39.1 
Anneli Eriksson (S), ledamot miljönämnden, § del av 39.1 
Ann-Therese Albertsson, kommunchef, Henrik Göthberg, 
chef service och utveckling, Jesper Karlsson, chef omsorg, 
Mattias Scandola, chef lärande, Birgitta Bogren, chef 
samhälle, Johan Hult, ekonomichef, Sara Laggar och 
Pernilla Bäckman, ekonomer, Helene Grapenson, 
personalchef, Emma Jidemyr, kommunikationschef, Linda 
Björck Jansson, beredskaps- och säkerhetssamordnare, 
Camilla Björck, miljöchef, Tommy Ek, chef 
stadsbyggnadsförvaltningen, § 39.1 
Camilla Staberg, sekreterare 
 

Utses att justera: Håkan Yngström (C) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Camilla Staberg, sekreterare 

 

 

Paragraf 37 - 41 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 ______________________________________ 

Håkan Yngström, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2019-03-04 

Överklagningstid: 2019-03-19 – 2019-04-09 

Anslaget sätts upp: 2019-03-19 Anslaget tas ner: 2019-04-11 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Ändring av delegationsordning gällande serveringstillstånd 4 

Projekt för ny vision för Orsa kommun 5 

Informationsärenden 6 

Delegationsbeslut 7 

Delgivningar 8 
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§ 37 OK OMS 2019/00008-2 

 

Ändring av delegationsordning gällande serveringstillstånd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om följande ändringar i delegationsordningen:  
 
Ärende      Delegat  
Mindre förändring i bolag, t ex byte av en (1) bolagsman  Handläggare  
Tillfälligt utvidgad yta eller tid, max 5 tillfällen   Handläggare  
Tillstånd för gemensam serveringsyta för krögare med  
befintliga serveringstillstånd    Handläggare  
Kunskapsprov byte bolagsmän    Handläggare  
Nyansökan inom 3 månader efter 3 underkända prov  Utskott för 

Omsorg  
Anmälan av lokal, befintligt cateringtillstånd för slutet sällskap  Handläggare 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 8 oktober 2018 ett förslag på nya reviderade avgifter för 

serveringstillstånd, tillsynsavgifter och tillägg av vissa serveringstillstånd som Orsa 

kommun har saknat. Dessa tillägg föreslås läggas in i delegationsordningen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för omsorg, 2019-01-30. 

Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde omsorg, 2018-12-10. 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen:  
 
Kommunstyrelsen beslutar om följande ändringar i delegationsordningen:  
 
Ärende      Delegat  
Mindre förändring i bolag, t ex byte av en (1) bolagsman  Handläggare  
Tillfälligt utvidgad yta eller tid, max 5 tillfällen   Handläggare  
Tillstånd för gemensam serveringsyta för krögare med  
befintliga serveringstillstånd    Handläggare  
Kunskapsprov byte bolagsmän    Handläggare  
Nyansökan inom 3 månader efter 3 underkända prov  Utskott för 

Omsorg  
Anmälan av lokal, befintligt cateringtillstånd för slutet sällskap  Handläggare 

Sändlista 
Verksamhetsområde omsorg 
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§ 38 OK KS 2019/00082-2 

 

Projekt för ny vision för Orsa kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter bildar den politiska gruppen för arbetet med 
Orsa, Vision 2050 och kommunstyrelsens presidium utgör styrgrupp och leder detta 
arbete. En tjänstemannagrupp från Service och utveckling utgör en arbetsgrupp.  
 
Medel för projektet tas från kommunstyrelsens ansvar och verksamhet 13170 (medel 
till kommunstyrelsens förfogande). 
 
Ungdomar engageras i visionsarbetet inom ramen för kommunal feriepraktik och 
därmed utökas målgruppen för feriejobb inom detta projekt till att gälla ungdomar 
mellan 14 - 18 år. Detta sker under förutsättning att MBL-förhandlingar har 
genomförts. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun behöver en förnyad vision. En vision beskriver ett önskat framtida 
tillstånd och behöver inte kunna mätas eller vara helt realistiskt. Visionen beskriver hur 
vi vill att samhället ska vara, vad kommunen ska satsa på och vilken riktning 
kommunen ska ta.  
En vision ska hjälpa politiker när mål sätts och visionen ska hjälpa tjänstepersoner i 
deras dagliga arbete. Under 2019 kommer Orsa, vision 2050 att utarbetas och målet 
är att en ny vision är klar i början av 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2019-02-08. 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter bildar den politiska gruppen för arbetet med 
Orsa, Vision 2050 och kommunstyrelsens presidium utgör styrgrupp och leder detta 
arbete. En tjänstemannagrupp från Service och utveckling utgör en arbetsgrupp.  
 
Medel för projektet tas från kommunstyrelsens ansvar och verksamhet 13170 (medel 
till kommunstyrelsens förfogande). 

Yrkanden 
Mikael Thalin (C) yrkar på ett tillägg att ungdomar kan engageras i visionsarbetet inom 
ramen för kommunal feriepraktik och därmed utökas målgruppen för feriejobb inom 
detta projekt till att gälla ungdomar mellan 14 - 18 år. Detta sker under förutsättning 
att MBL-förhandlingar har genomförts. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först proposition på utskottets förslag och därefter på sitt eget 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller båda.  

Sändlista 
Verksamhetsområde service och utveckling, Kommunchef 
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§ 39  

 

Informationsärenden 

1. Bokslutsdag  

Genomgång av bokslut 2018 för samtliga 

nämnder och utskott i kommunen. 

Ärendet återkommer för beslut i 

kommunstyrelsen den 15 april. 

 

OK KS 2019/00069-2 
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§ 40  

 

Delegationsbeslut 

1. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

lärande 2019-01-24. 

OK LÄR 2019/00004-3 

2. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

omsorg 2019-01-30. 

OK OMS 2019/00002-8 

3. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

strategi 2019-01-29. 

OK KS 2019/00003-5 
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§ 41  

 

Delgivningar 

1. Protokoll gemensamma servicenämnden 

IS/IT, 2018-10-19. 

OK KS 2018/00004-48 

2. Protokoll gemensamma servicenämnden 

IS/IT, 2019-02-08. 

OK KS 2018/01239-6 

3. Rapport om efterlevnad av 

dataskyddsförordningen, 

kommunstyrelsen. 

OK KS 2019/00121-1 
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