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Kommunstyrelsen 
Plats och tid: Kommunsalen, 2019-10-28 kl. 13:00 – 17.00.  

Ajournering 16.00-16.10 

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

Övriga deltagare: Bo Conradsson (C), ej tjänstgörande ersättare 
Joakim Larsson (M), ej tjänstgörande ersättare, §§ 129-136 
Camilla Björck, miljöchef, Annica Edström, §§ 118-120 
Linda Björck Jansson, beredskaps- och säkerhets-
samordnare, §§ 121 - 125 
Mattias Scandola, chef verksamhetsområde lärande,  
§§ 126 – 128 
Helene Grapenson, personalchef, § 129 
Barbro Fischerström, kultur- och fritidschef, Roland Fållby, 
VD Orsa Lokaler AB, § 131 
Johan Hult, ekonomichef, Sara Laggar, ekonom, §§ 135-136 
Ann-Therese Albertsson, kommunchef 
Camilla Staberg, sekreterare 
 

Utses att justera: Gunilla Elings Friberg (S) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Camilla Staberg, sekreterare 

 

 

 118 - 142 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Gunilla Elings Friberg, justerare 
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____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2019-10-28 

Överklagningstid: 2019-11-11 – 2019-12-02 

Anslaget sätts upp: 2019-11-11 Anslaget tas ner: 2019-12-03 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 4 

Revidering av timtaxan för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 6 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 8 

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 2019 - 2022 10 

Reglemente krisledningsnämnden 2019 - 2022 11 

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet 12 

Styrdokument krisberedskap 2019 - 2022 14 

Delegation angående medborgarlöfte 15 

Svar till revisorerna angående grundskolans kunskapsresultat 16 

Verksamhetschef för de medicinska och psykologiska delarna av kommunens 
elevhälsa  

17 

Beslut rörande förskolorna Lindan 1 och Lindan 2 18 

Hälso- och friskvårdspolicy 20 

Svar på motion angående E45 Vattnäs - Trunna 21 

Utredning om Orsa Simhall 22 

Stadsnät - utbyggnadsplan för 2020 24 

Policy för IT-säkerhet 26 

Riktlinjer för IT-säkerhet 27 

Delårsrapport 2019 28 

Drift- och investeringsbudget 2020 28 

Kommunalskatt 2020 31 

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2019 32 

Sammanträdesplan 2020 33 

Utbetalning av partistöd 34 

Delegationsbeslut 35 

Delgivningar 36 

  

 

 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2019-10-28 
Dokument nr: OK KS 2019/00001-33 

4(36) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 118 OK KS 2019/00613-1 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta redovisat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område att gälla från och med 1 januari 2020, 

2. upphäva taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen i 
Orsa kommun 2013-11-25 § 54, 

3. timtaxan ska vara 1070 kronor, 
4. Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för 
det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2019. 

 
Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken. 

Sammanfattning av ärendet 
Mora Orsa miljönämnd bedömer att en ny taxa inom miljöbalkens område behöver 
antas. Nuvarande taxa är från 2013. Sedan dess har det skett förändringar i 
lagstiftningen som gör att det finns ett behov att se över taxan. Miljönämnden har även 
fått ökade kostnader. En ny enklare och modernare taxa har efterfrågats av kommuner 
och näringsliv. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett underlag för 
en ny behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område. Med den nya behovsstyrda taxan 
inom miljöbalkens område kopplar man ihop behovsutredning, tillsynsplanering och 
finansiering. Huvudsakliga förändringar av taxan: 

• Avgiftsnivåer införs istället för fasta avgifter för prövning, anmälan och viss 
tillsyn. Avgiftsnivåerna avspeglar handläggningens tidsåtgång. 

• Samma tillsynstid på tillståndspliktiga verksamheter oavsett om det är staten 
eller kommunen som utför tillsynen. 

• Tillsynsbehovet bedöms per bransch inte per enskild verksamhet. 
• Varje delverksamhet bedöms inte separat. Vissa delverksamheter bedöms 

normalt ingå i det samlade tillsynsbehovet för branschen. 
• Efterhandsdebitering av mindre, ej anmälningspliktiga, miljöfarliga 

verksamheter och ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter. 
• Risk- och erfarenhetsbedömning, premiering, riskpoäng och avgiftsklasser är 

borttaget. 
• Undernivåer och egna indelningar i olika underkoder är borttaget. 

Motiveringen till beslutet är att kommunen får enligt 27 kap 1 § miljöbalken ta ut avgift 
för kostnader för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2019-10-01. 
Protokollsutdrag, miljönämnden, 2019-08-28.  
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med bilaga 1 – 3. 
Avgiftsnivåer.  
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-03-27. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta redovisat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område att gälla från och med 1 januari 2020, 

2. upphäva taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen i 
Orsa kommun 2013-11-25 § 54, 

3. timtaxan ska vara 1070 kronor, 
4. Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för 
det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2019. 

Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 119 OK KS 2019/00806-1 

 

Revidering av timtaxan för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. delegera till Mora Orsa miljönämnd att besluta om att uppdatera 
taxebestämmelserna utifrån ändringar i den nya kontrollförordningen (EU) 
2017/625.  

 
Kommunstyrelsen återremitterar nedanstående punkter till miljönämnden med 
motiveringen att få en samstämmighet med Mora kommun och att invänta och 
behandla kommande lagändringar. 

1. ny timtaxa för planerad livsmedelskontroll ska vara 1300 kr,  
2. ny timtaxa för uppföljande kontroll och utredning av klagomål och registrering 

ska vara 1070 kr,  
3. den nya timtaxan träder i kraft den 1 januari 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
I livsmedelslagstiftningen är de lokala kontrollmyndigheterna skyldiga att ta ut avgifter 
som täcker kostnaderna för den offentliga kontrollen. Under hösten 2018 hade 
Länsstyrelsen i Dalarna en revision av Mora Orsa miljönämnd när det gäller 
livsmedelskontrollen. Länsstyrelsen gav då nämnden en avvikelse på finansiering av 
den offentliga kontrollen och en uppmaning att se över timtaxan.  
Motiveringen till beslutet är alltså att miljönämnden är skyldiga att ta ut avgifter som 
täcker kostnaderna enligt livsmedelslagstiftningen. För att täcka kostnaderna för 
offentlig kontroll av livsmedel behöver timtaxan höjas, annars innebär det att 
skattemedel används för att finansiera kontrollen vilket strider mot lagstiftningen. 
Länsstyrelsen har även gett miljönämnden en avvikelse när det gäller finansiering och 
kostnadstäckning. Den nya timtaxan föreslås därför vara 1 300 kr per timme för 
planerad kontroll samt 1 070 kr per timme för uppföljande kontroll och utredning av 
klagomål och registrering.  
En ny EU-förordning om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan träder i kraft den  
14 december 2019. Förordningen innebär en del nya begrepp och därmed behöver även 
taxebestämmelserna justeras framöver. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2019-10-01. 
Protokollsutdrag, miljönämnden, 2019-08-28.  
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-03-27. 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  
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Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. ny timtaxa för planerad livsmedelskontroll ska vara 1300 kr,  
2. ny timtaxa för uppföljande kontroll och utredning av klagomål och registrering 

ska vara 1070 kr,  
3. den nya timtaxan träder i kraft den 1 januari 2020,  
4. delegera till Mora Orsa miljönämnd att besluta om att uppdatera 

taxebestämmelserna utifrån ändringar i den nya kontrollförordningen (EU) 
2017/625.  
 

Beslutet är fattat med stöd av §§ 3, 6,11 och 13 förordningen (2006:1166) om avgifter 
för offentlig kontroll av livsmedel. 

 

Yrkanden 
Per-Erik Wiik (C) yrkar att beslutspunkterna 1 - 3 återremitteras till miljönämnden 
med motiveringen att få en samstämmighet med Mora kommun och att invänta och 
behandla kommande lagändringar. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på återremitteringen på del av ärendet gällande 
beslutspunkterna 1 - 3 eller om dessa ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen 
återremitterar dessa. Ordföranden ställer sedan proposition på den fjärde 
beslutspunkten och finner att kommunstyrelsen bifaller denna.  
 

Sändlista 
Miljökontoret 
Kommunfullmäktige 
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§ 120 OK KS 2019/00807-1 

 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. anta redovisat förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område att 
gälla från och med 1 januari 2020,  

2. upphäva taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område antagen i Orsa 
kommun 2012-09-24 § 45.  

 
Beslutet är fattat med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 14 § 
strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 
(SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. 

Sammanfattning av ärendet 
Mora Orsa miljönämnd har ett tillsynsansvar enligt strålskyddslagen, enligt denna lag 
har kommunen rätt att ta ut avgifter för att täcka kostnaderna för tillsyn och prövning. 
Nuvarande taxa är föråldrad och det har skett förändringar i lagstiftningen som gör att 
det finns ett behov av att ändra taxan. Ändringarna består i:  
- ändrade laghänvisningar,  
- ändring från fast avgift för anmälan av solarieverksamhet till timavgift,  
- införande av möjlighet att ta ut en avgift för kontrollköp som numera får göras enligt 
strålskyddslagstiftningen.  
 
Motiveringen till beslutet är att kommunen får enligt, 10 kap. 4 § strålskyddslagen 
(2018:396), 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § 
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella 
solningsanläggningar, ta ut avgift för kostnader för prövning och tillsyn. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2019-10-01. 
Protokollsutdrag, miljönämnden, 2019-08-28.  
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.  
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2013-11-25. 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  
 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. anta redovisat förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område att 
gälla från och med 1 januari 2020,  

2. upphäva taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område antagen i Orsa 
kommun 2012-09-24 § 45.  

 
Beslutet är fattat med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396),  
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8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens 
föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 121 OK KS 2019/00424-2 

 

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 2019 - 2022 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar risk- och sårbarhetsanalysen för mandatperioden  
2019 – 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga kommuner i Sverige är skyldiga att inför varje ny mandatperiod genomföra en 
risk- och sårbarhetsanalys enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). 
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att öka medvetenheten och kunskapen hos 
beslutsfattare och verksamhetsansvariga om hot, risker och sårbarheter inom det egna 
verksamhetsområdet och genom det skapa underlag för egen planering. 

Risk- och sårbarhetsanalysen ger ett bra beslutsunderlag för inriktningen av arbetet 
med krisberedskapen gällande övningar, utbildning och andra förbättringsområden. 
Genom detta bidrar analysen till att minska samhällets sårbarhet och öka förmågan att 
hantera kriser och extraordinära händelser. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2019-10-16. 
Tjänsteutlåtande, staben, 2019-07-17. 
Risk- och sårbarhetsanalys 2019 – 2022. 
Bilaga.1 sårbarheter och brister (delades på sammanträdet). 
Bilaga. 2 åtgärder (delades på sammanträdet). 
Risk- och sårbarhetsanalys från 2015. 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
 
Kommunstyrelsen antar risk- och sårbarhetsanalysen för mandatperioden  
2019 – 2022. 

Sändlista 
Beredskaps- och säkerhetssamordnaren. 
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§ 122 OK KS 2019/00425-2 

 

Reglemente krisledningsnämnden 2019 - 2022 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige antar reglementet för krisledningsnämnden 2019 – 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i kommuner finnas en 
nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid 
(krisledningsnämnd). I övrigt tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser. 

Kommunfullmäktige ska anta ett reglemente om krisledningsnämndens verksamhet 
och arbetsformer. Inför mandatperioden 2019 - 2022 har översyn och revidering skett 
av föregående reglemente för krisledningsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2019-10-16. 
Tjänsteutlåtande, staben, 2019-07-17. 
Reglemente för krisledningsnämnden 2019 – 2022. 
Reglemente för krisledningsnämnden från 2016. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige antar reglementet för krisledningsnämnden 2019 – 2022. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 123 OK KS 2018/01221-3 

 

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige antar föreslaget program för trygghet och säkerhet och 
tillhörande delprogram. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 3 § ska kommunen ha ett 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet. Programmet ska ange målet för 
kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns och som kan leda till 
räddningsinsatser. Programmet ska också ange hur kommunens förebyggande 
verksamhet är ordnad och planerad. 

Orsa kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva verksamhet i. Ett 
helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, skydd mot olyckor, 
krishantering och civilt försvar är nödvändigt för att skapa en trygg och säker tillvaro. 
Räddningsförbundets medlemskommuner har tillsammans med Brandkåren Norra 
Dalarna tagit fram ett handlingsprogram. Till handlingsprogrammet finns tillhörande 
delprogram för områdena brottsförebyggande arbete, trafiksäkerhet, riskhänsyn i 
fysisk planering, fallprevention, suicidprevention, is- och vattensäkerhet, krisberedskap 
och civilt försvar. Delprogram brandförebyggande verksamhet kommer att antas i 
direktionen för Brandkåren Norra Dalarna. I delprogrammen beskrivs strategiskt 
viktiga aktiviteter/åtgärder för kommunen och särskilda satsningar för perioden  
2019 - 2022. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2019-10-16. 
Tjänsteutlåtande, staben, 2019-09-30. 
Gemensamt handlingsprogram trygghet och säkerhet (rödmarkerade delar antas i 
direktionen för Brandkåren Norra Dalarna). 
Delprogram brottsförebyggande arbete. 
Delprogram trafiksäkerhet. 
Delprogram riskhänsyn i fysisk planering. 
Delprogram fallprevention. 
Delprogram suicidprevention. 
Delprogram is- och vattensäkerhet. 
Delprogram krisberedskap. 
Delprogram civilt försvar. 
Delprogram brandförebyggande verksamhet (antas i direktionen för Brandkåren Norra 
Dalarna). 
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Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige antar föreslaget program för trygghet och säkerhet och 
tillhörande delprogram. 

 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 124 OK KS 2019/00426-1 

 

Styrdokument krisberedskap 2019 - 2022 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet för krisberedskap och civilt försvar för 
mandatperioden 2019 - 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens uppgifter för arbetet med krisberedskap utgår från  

• lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), 

• förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH),  

• kommunallag (2017:725), 
• myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) och Sveriges kommuner 

och landstings (SKL) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap.  

Enligt överenskommelsen ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med 
krisberedskap. Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet 
med krisberedskap. Det syftar även till att, där det behövs, utveckla den kommunala 
styrningen av arbetet med krisberedskap så att det i större utsträckning involverar 
kommunala förvaltningar, bolag och kommunalförbund. 

Kommunens arbete med krisberedskap utgör grunden för civilt försvar. Arbetet med 
civilt försvar utgår bland annat från säkerhetsskyddslagen (2018:585) och MSB:s och 
SKL:s Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2019-10-01. 
Tjänsteutlåtande, staben, 2019-06-24. 
Styrdokument krisberedskap och civilt försvar 2019 – 2022. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet för krisberedskap och civilt försvar för 
mandatperioden 2019 - 2022. 
 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 125 OK KS 2019/00225-1 

 

Delegation angående medborgarlöfte 
Beslut 
Kommunstyrelsen delegerar till utskottet för strategi rätten att besluta om förändringar 
av kommunens medborgarlöfte med Polisen. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommunstyrelse har tidigare antagit ett medborgarlöfte med Polisen för 2016 och 
2017. Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens samverkan i det 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Den lokala problembilden har varit 
utgångspunkt för arbetet i medborgarlöftena och utifrån löftet har olika aktiviteter 
genomförts. Kommunen och Polisen har också en samverkansöverenskommelse som 
gäller 2019 - 2021. Den tydliggör samverkansformer och preciserar åtaganden och ska 
resultera i ett medborgarlöfte. 
 
Efter en diskussion i Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, så har det framkommit önskemål 
att medborgarlöftet kan förändras inom en snabb tidsperiod. Det gäller i huvudsak 
ändringar och tillägg av aktiviteter. Dessa ändringar föreslås av BRÅ till utskottet. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2019-10-16. 
Tjänsteutlåtande, staben, 2019-10-08. 
Medborgarlöfte t o m 2017-11-30. 
Samverkansöverenskommelse 2019 - 2021. 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2017-06-12. 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen delegerar till utskottet för strategi rätten att besluta om förändringar 
av kommunens medborgarlöfte med Polisen. 

Sändlista 
BRÅ 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2019-10-28 
Dokument nr: OK KS 2019/00001-33 

16(36) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 126 OK KS 2019/00563-4 

 

Svar till revisorerna angående grundskolans 
kunskapsresultat 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar bifogat svar till revisorerna gällande Orsa skolors 
kunskapsresultat som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisorerna har beställt en rapport rörande Orsa grundskolors 
kunskapsresultat. Revisionen genomfördes under våren 2019 och resulterade i ett par 
rekommendationer. Dessa är att kommunstyrelsen ska säkerställa att resurser till 
grundskolan fördelas efter elevers olika förutsättningar och behov, tillse att elevhälsans 
omfattning är sådan att det finns reell tillgång till alla insatser och att den främst kan 
vara förebyggande och hälsofrämjande, att elever i behov av studiehandledning på 
modersmål får det, att kommunstyrelsen bör hålla kompetensförsörjningsstrategin 
aktuell för att vid behov kunna fatta beslut om åtgärder för att säkra kompetens-
försörjningen även i framtiden, utvärdera om de administrativa arbetsuppgifterna 
utförs ändamålsenligt och effektivt med dagens organisation och slutligen att 
kommunstyrelsen bör analysera kostnaderna för skolmåltiderna. 
 
I svaret från verksamheten informeras bland annat att resurserna fördelas av skolchef 
tillsammans med rektorerna inför varje läsår och rapporteras sedan till utskottet för 
lärande, bemanningen inom den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan är 
god och den centrala elevhälsans resurser har fördelats ut på skolorna och förskolorna 
från och med augusti 2019 för att öka närheten mellan elevhälsan och skolan.  
När det gäller studiehandledning på modersmål bedömer verksamheten att budgeten 
är tillräcklig och elevernas resultat följs upp fyra gånger per år utöver eventuell 
betygssättning.  
Personalkontoret inom Orsa kommun har startat ett arbete med Mora kommun som 
syftar till att uppdatera den gemensamma kompetensförsörjningsstrategin. Det pågår 
även en utvärdering av de administrativa arbetsuppgifterna. När det gäller 
skolmåltiderna har kommunens kostchef jämfört kostnaden för inköp av råvaror till 
maten i Orsa i förhållande till Dalakommunerna och där sticker inte Orsa kommuns 
kostnader ut. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för lärande, 2019-09-19. 
Tjänsteutlåtande, skolchefen, 2019-08-12. 
Svar på revisorernas rapport, skolchefen, 2019-07-04. 
Revisionsrapport, 2019-06-17. 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen antar svaret från skolchef Mattias Scandola till revisorerna gällande Orsa 
skolors kunskapsresultat som sitt eget. 

Sändlista 
Kommunrevisorerna 
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§ 127 OK LÄR 2019/00108-2 

 

Verksamhetschef för de medicinska och psykologiska 
delarna av kommunens elevhälsa  
Beslut 
Kommunstyrelsen utser Mattias Scandola till ny verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska och psykologiska del från och med 2019-10-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har ansvaret som vårdgivare för den medicinska och psykologiska 
delen av kommunens elevhälsa. Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver att sådan 
verksamhet ska ha en verksamhetschef. Då nuvarande verksamhetschef avslutar sin 
tjänst och elevhälsan lyfts över till rektorerna behövs en ny verksamhetschef. Detta ska 
i sin tur sedan anmälas till IVO.  
Verksamhetschefen ansvarar för följande arbetsuppgifter:  

• det finns rutiner för hälso- och sjukvårdspersonalens användning av 
medicinsktekniska produkter,  

• det finns rutiner för hantering av smittförande avfall,  
• medicintekniska produkter som har förskrivits, utlämnats eller tillförts en 

patient kan spåras,  
• säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och 

säkerhet i vården tillgodoses, 
• ansvara för den löpande verksamheten och upprätthålla och bevaka att 

elevhälsans hälso- och sjukvård tillgodoser en hög patientsäkerhet,  
• har det samlade ansvaret för verksamheten men kan och bör i vissa fall uppdra 

enskilda uppgifter åt annan mot bakgrund av sin kompetens,  
• svarar för anmälningsskyldigheten enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (Lex 

Maria). I Orsa är detta delegerat till medicinskt ledningsansvarig.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för lärande, 2019-09-19. 
Tjänsteskrivelse, skolchefen, 2019-08-14. 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår: 
Kommunstyrelsen utser Mattias Scandola till ny verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska och psykologiska del från och med 2019-10-01. 
 

Sändlista 
IVO 
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§ 128 OK LÄR 2018/00253-8 

 

Beslut rörande förskolorna Lindan 1 och Lindan 2 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att bygga två nya förskoleavdelningar vid Trimsarvets 
förskola så snart som möjligt. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Verksamheten vid förskolorna Lindan 1 och Lindan 2 flyttas till förskolelokalerna i 
Lillåhem i juli 2020 i avvaktan på att nybyggnationen vid Trimsarvet är klar. 
Ombyggnation av förskolan i Lillåhem genomförs inte eftersom det är en tillfällig flytt.  

Reservation 
Margareta Jansson (V) och Morgan Darmell (M) reserverar sig mot beslutet.  
Magnus Bjurman (S), Gunilla Elings Friberg (S) och Olof Herko (S) reserverar sig mot 
beslutet med motiveringen att beslutet har brister när det gäller helhetsgrepp över hela 
kommunens behov samt kostnader. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förskolorna Lindan 1 och Lindan 2 har under en längre tid haft bristfälliga lokaler och 
bristande arbetsmiljö både för elever och personal. Lokalerna är i stort renoverings-
behov och har underdimensionerad ventilation. Detta har föranlett att lokalerna har 
fått påpekanden och riskerat förelägganden från miljökontoret sedan 2015. Vidare så är 
en verksamhet som är utspridd över tre våningsplan försvårande för verksamheten på 
enheterna.  
 
Utskottet för lärande gav den 9 mars 2017 i uppdrag till verksamhetschefen att utreda 
hur förskolorna Lindan 1 och Lindan 2 skulle kunna ersättas. Detta uppdrag förnyades 
och förtydligades i utskottet den 17 september 2019. 
 
De alternativ som finns är antingen att flytta Lindan 1 och 2, tillfälligt eller permanent, 
till befintliga lokaler i Lillåhem i centrala Orsa eller att bygga ut nuvarande förskolan 
Trimsarvet med två avdelningar.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för lärande, 2019-10-17, 2017-03-30, 2019-09-30. 
Tjänsteskrivelse, skolchefen, 2019-10-07. 
Utredning rörande förskolorna Lindan 1 och 2, 2019-10-15.  
Inspektionsrapporter, miljökontoret, 2015-09-22 och 2018-06-07. 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att bygga två nya förskoleavdelningar vid Trimsarvets 
förskola så snart som möjligt. 
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Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen: 
Verksamheten vid förskolorna Lindan 1 och Lindan 2 flyttas till förskolelokalerna i 
Lillåhem i juli 2020 i avvaktan på att nybyggnationen vid Trimsarvet är klar. 

 
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen: 
Ombyggnation av förskolan i Lillåhem genomförs inte eftersom det är en tillfällig flytt. 
  

Yrkanden 
Gunilla Elings Friberg (S) yrkar att Lindan 1 och Lindan 2 tillfälligt flyttas till Lillåhems 
lokaler från och med juli 2020 enligt tjänstemannaförslaget med tillägget att frågan om 
att bygga nya förskoleavdelningar ska utredas mer avseende behov, integrering, 
placering och kostnader men även ett helhetsgrepp över hela kommunens behov. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och Gunilla Elings Friberg 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det förstnämnda. 
 

Omröstning 
Omröstning har begärts och ska genomföras. Kommunstyrelsen godkänner följande 
ordning: ja-röst för utskottets förslag och nej-röst för Gunilla Elings Fribergs yrkande. 
Omröstningen utfaller enligt bilaga med 8 ja-röster och 5 nej-röster. Därmed bifaller 
kommunstyrelsen utskottets förslag. 

 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde lärande 
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§ 129 OK KS 2019/00038-5 

 

Hälso- och friskvårdspolicy 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 
Kommunfullmäktige antar hälso- och friskvårdspolicyn. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till förändring av friskvårdspolicy för anställda på Orsa kommun. Förslaget går 
ut på att ge de anställda ett friskvårdsbidrag istället för att kommunen, som hittills, 
subventionerat olika specifika friskvårdsaktiviteter.  

Kommunfullmäktige återremitterade policyn med motiveringen att det råder 
oklarheter om policyn har blivit fackligt förhandlad enligt MBL. 
Det har uppstått missförstånd kring huruvida policyn omfattas av 
förhandlingsskyldighet eller ej. Saken är utredd och ärendet tas därför åter upp till 
beslut i fullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, staben, 2019-10-14. 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2019-03-04. 
Hälso- och friskvårdspolicy. 
Handlingsplan för hälsa och friskvård. 
Friskvårdspolicy från 2009. 
 

Förslag till beslut 
Staben föreslår kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige antar hälso- och friskvårdspolicyn. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 130 OK KS 2018/01219-2 

 

Svar på motion angående E45 Vattnäs - Trunna 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige avslår motionen gällande ny sträckning Vattnäs – Trunna. 

Avstår från att delta i beslutet 
Morgan Darmell (M), Bengt-Åke Svahn (KD), Margareta Jansson (V) och Joep Meens 
(MP) avstår från att delta i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna i Orsa har kommit in med en motion gällande ombyggnationen på 
E45 mellan Vattnäs och Trunna. I motionen vill man att kommunstyrelsen ska inleda 
ett samtal med Trafikverket om ny dragning av vägsträckan. Kristdemokraterna vill att 
man ska prioritera den befintliga sträckningen med lämpliga åtgärder på sträckan 
Kråkgårdarna och Trunna.  
 
Kommunen har under alla år sedan diskussionen om ombyggnation av E45 påbörjades 
haft en tät dialog angående vägsträckningen med Trafikverket. Vid framtagande av 
vägkorridor väger man in flera olika parametrar så som boende, miljö och 
trafiksäkerhet. Efter en lång utredning kom man 2007 fram till att den vägkorridor 
som nu ligger till grund för ombyggnationen var den som var minst dålig. Den 
vägsträckning som Kristdemokraterna föreslår i sin motion har varit en av de förslag 
som diskuterats men Trafikverket har fastslagit efter en noga utredning att det 
alternativet inte uppfyller de krav som ställs på vägars säkerhet. Hur man än gör 
kommer det att påverka de boende på ett eller annat sätt. Säkerheten för trafikanter 
(både skyddade och oskyddade) måste också vägas in i bedömningen av en vägsträcka. 
År 2007 fastslogs vägplanen och vann då laga kraft. Om kommunen idag skulle begära 
att man ska riva upp vägplanen skulle det innebära att de pengar som är undansatta till 
ombyggnationen i nationell plan flyttas till något annat projekt. Detta kommer 
innebära att Orsa troligtvis inte får någon ombyggnation av vägen överhuvudtaget 
eftersom det är många vägprojekt som vill nyttja de avsatta medlen. Därmed finns 
också en risk att den trafikfarliga vägsträckningen Kråkgårdarna – Trunna kvarstår. 
Kristdemokraternas fråga kom även upp vid det remissvar som avhandlades i februari 
2019. Kommunstyrelsen beslutade då att bifalla det remissvar som verksamhetsområde 
samhälle tagit fram.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskott för samhälle, 2019-06-17. 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-02-11. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2019-05-30. 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige avslår motionen gällande ny sträckning Vattnäs – Trunna. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 131 OK KS 2018/01074-3 

 

Utredning om Orsa Simhall 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet om simhallen till förvaltningen 
med motiveringen att utökad dialog sker med föreningar och andra aktörer för att titta 
på alternativa lösningar, behålla bassängen öppen så länge det är möjligt och samtidigt 
ytterligare utreda kostnader och konsekvenser. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa Lokaler AB har redovisat stora renoveringsbehov för simhallen i Orsa. 
Verksamhetsområde samhälle fick därför under hösten 2018 ett uppdrag av utskottet 
att utreda förutsättningarna runt simhallen. Utredningsuppdraget hade tre delar: 
 
1. Möjligheten att nyttja Mora kommuns simhall så att Orsa kommun även 
fortsättningsvis kan säkerställa simkunnigheten hos barn och skolelever. 
 
Utredningen föreslår att elever transporteras med buss till Moras simhall. 
Bedömningen är att tillgängligheten är tillräcklig för att täcka även Orsas 
simskoleundervisning. Förslaget innebär en kostnadsökning om ca 60 000 kronor  
per år.  
 
2. Klarhet i de ekonomiska konsekvenserna för verksamheten om de av 
fastighetsägaren föreslagna åtgärderna genomförs. 
 
Utredningen visar att kostnaden för renoveringen uppgår till ca 20 miljoner kronor. 
Bassängen bedöms klara ytterligare fem år utan åtgärd, men övriga delar är akuta, då 
utrustningen har tjänat ut. Även om samtliga åtgärder genomförs bedöms livslängden 
ändå vara mindre än tio år. Kostnaden för verksamheten vid en fullskalig renovering 
skulle öka med 1,6 miljoner kronor. Även om åtgärderna delas på två etapper ökar 
kostnaden från 1,2 till 2 miljoner kronor per år. 
 
3. Möjligheter att hitta andra områden för samverkan med Mora som säkerställer 
tillgång till simhall och samtidigt gynnar fritidsutvecklingen i båda kommunerna. 
 
Utredningen föreslår att undersöka möjligheten att förlänga säsongen på något sätt för 
den bassäng som finns på Orsa Camping. Tillgången på simhallar är väldigt god i 
närområdet, med både en 25-metersbassäng i Mora och en 50-metersbassäng i 
Älvdalen, vilken många Orsabor besöker redan idag. 
 
Utredningen visar på två handlingsalternativ, det ena är att ha simhallen kvar och det 
andra är att stänga simhallen och därmed frigöra yta för annan fritids- och 
idrottsverksamhet. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för samhälle, 2019-10-08. 
Tjänsteutlåtande, utredning Orsa simhall, verksamhetsområde samhälle, 2019-09-27. 
Rapport teknisk besiktning simhallen, 2017. 
Kostnadsindikation renovering av simhall. 
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Protokollsutdrag, utskottet för samhälle, 2019-11-13. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2018-10-30. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår: 
Orsa Simhall stängs vid terminsslutet 2020. 
 

Yrkanden 
Håkan Yngström (C) yrkar att simhallen stängs när underhålls- och/eller 
investeringsbehovet leder till ökad hyresnivå, beslutet verkställs av 
verksamhetsområde samhälle i dialog med fastighetsägaren Orsa Lokaler AB efter en 
årlig besiktning som parterna ska göra för att dokumentera anläggningens skick och 
innan stängningen verkställs ska detta kommuniceras i god tid till användaren av 
anläggningen. 
 
Magnus Bjurman (S), med instämmande av Olof Herko (S), Stefan Källbäck (SD), 
Morgan Darmell (M) och Margareta Jansson (V), yrkar på återremiss till förvaltningen 
med motiveringen att utökad dialog sker med föreningar och andra aktörer för att titta 
på alternativa lösningar, behålla bassängen öppen så länge det är möjligt och samtidigt 
ytterligare utreda kostnader och konsekvenser. 
 
 
Sammanträdet ajourneras mellan 16.00 - 16.10.   
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss eller om ärendet ska 
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet enligt 
Magnus Bjurmans yrkande.  
 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 132 OK KS 2019/00824-1 

 

Stadsnät - utbyggnadsplan för 2020 
Beslut 
Följande områden ska prioriteras under 2020: 

1. Färdigställa Oljonsbyn/Viborg/Sundbäck 
2. Färdigställa Nederberga/Björken 
3. Maggås 
4. Fryksås 
 

Områdena nedan har lägre prioritet men ska på sikt byggas ut inom ramen för 
investeringsbudgeten: 

5. Kallmora (etappvis utbyggnad, utbyggnadstakt beroende av 
intresseanmälningar och eventuell samförläggning) 
6. Skattungbyn (etappvis utbyggnad, utbyggnadstakt beroende av 
intresseanmälningar och eventuell samförläggning) 
7. Torsmo (starttid beror på eventuellt bidrag och samförläggning) 

 
Efteranslutning av tillkommande kunder ska pågå kontinuerligt i utbyggda områden, 
dvs. i områden där stamnätet har full kapacitet.  
 
Utöver utbyggnation kommer även nätet förstärkas genom att till exempel bygga bort 
sträckor som innebär driftsäkerhetsrisker. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbyggnadsprioritering ska fastställas årligen i en utbyggnadsplan och antas av 
kommunstyrelsen enligt antagen bredbandsstrategi 2019 - 2025 för Orsa kommun. 
Enligt antagna mål i strategin ska 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till 
bredband år 2020 och 98 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband år 
2025. Antagna mål talar för en fortsatt utbyggnation i områden som idag inte har 
tillgång till fiber samt en komplettering av nät i områden som saknar kapacitet. Under 
2019 har områden som byggdes 2018 återställts. Utbyggnation av fibernätet pågår i 
Oljonsbyn/Viborg/Sundbäck samt Nederberga/Björken och kommer till stor del vara 
färdigställt under 2019. Stamnätet fram till Maggås och Torsmo är klart men 
accessnätet saknas fortfarande. Områden som saknar kapacitet för fler kunder är 
Fryksås, Skattungbyn samt Kallmora (inklusive Orsbleck, Mickelvål och Åberga). 
Fibernätet i centrum är i princip utbyggt men det finns sträckor där stam saknas eller 
där kapaciteten behöver utökas. Förtätningar pågår kontinuerligt i områden där stam- 
och accessnät är utbyggt.  
 
Orsa kommun har sökt bidrag från Landsbygdsprogrammet för att bygga ut accessnätet 
i Torsmo, inga bidrag är beviljade ännu. Dessutom ska Ellevio bygga om elnätet i bl.a. 
Torsmo. Eftersom det finns ekonomiska fördelar med samförläggning bör kommunen 
vänta in Ellevio, eventuellt blir byggstart först 2021. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för samhälle, 2019-10-08. 
Tjänsteutlåtande med bilaga, verksamhetsområde samhälle, 2019-09-05. 
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Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår: 
 
Följande områden ska prioriteras under 2020: 

1. Färdigställa Oljonsbyn/Viborg/Sundbäck 
2. Färdigställa Nederberga/Björken 
3. Maggås 
4. Fryksås 
 

Områdena nedan har lägre prioritet men ska på sikt byggas ut inom ramen för 
investeringsbudgeten: 

5. Kallmora (etappvis utbyggnad, utbyggnadstakt beroende av 
intresseanmälningar och eventuell samförläggning) 
6. Skattungbyn (etappvis utbyggnad, utbyggnadstakt beroende av 
intresseanmälningar och eventuell samförläggning) 
7. Torsmo (starttid beror på eventuellt bidrag och samförläggning) 

 
Efteranslutning av tillkommande kunder ska pågå kontinuerligt i utbyggda områden, 
dvs. i områden där stamnätet har full kapacitet.  
 
Utöver utbyggnation kommer även nätet förstärkas genom att till exempel bygga bort 
sträckor som innebär driftsäkerhetsrisker. 
 

Sändlista 
Verksamhetsområde samhälle 
  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2019-10-28 
Dokument nr: OK KS 2019/00001-33 

26(36) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 133 OK KS 2019/00080-2 

 

Policy för IT-säkerhet 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 

Kommunfullmäktige antar policy för IT-säkerhet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Policyn redovisar övergripande mål och inriktning med IT-säkerhet samt hur ansvaret 
är fördelat. IT-säkerhet handlar om den tekniska säkerheten för att skydda våra 
informationstillgångar.  
 
Policyn gäller för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner och dess kommunala bolag 
efter antagande i respektive fullmäktige. Således omfattas all verksamhet av policyn, 
vilket medför att det inte finns utrymme att besluta om lokala regler som avviker från 
denna. Tillhörande riktlinjer konkretiserar policyn. Det har tidigare funnits delar av IT-
säkerhet i andra dokument. Dessa är dock i behov av uppdatering och därför har ett 
förslag till policy för IT-säkerhet tagits fram. 
 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskott för strategi, 2019-09-10. 
Protokollsutdrag, gemensamma nämnden IS/IT, 2018-10-19.  
Policy för IT-säkerhet. 

 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 134 OK KS 2019/00081-2 

 

Riktlinjer för IT-säkerhet 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar riktlinjerna för IT-säkerhet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjerna för IT-säkerhet konkretiserar policyn för IT-säkerhet. Den omfattar bland 
annat roller och ansvar samt IT-säkerhet för användare.  
 
Informationstillgångarna som finns i IT-komponenter måste skyddas så att de inte 
hamnar i orätta händer, förvanskas eller förstörs då det kan få stora konsekvenser t ex 
ekonomiska förluster. Det är viktigt att IT-säkerheten är tillräckligt hög för att bemöta 
aktuell hotbild, att användarna har hög kunskap om IT-säkerhet och att det finns 
rutiner för att hantera IT-säkerhetsincidenter och förändringar i IT-miljön så att inga 
säkerhetsluckor uppstår.  
Det har tidigare funnits delar av IT-säkerhet i andra dokument. Dessa är dock i behov 
av uppdatering och därför har förslag till policy och riktlinjer för IT-säkerhet tagits 
fram. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskott för strategi, 2019-09-10. 
Protokollsutdrag, gemensamma nämnden IS/IT, 2018-10-19.  
Riktlinjer för IT-säkerhet. 

 

Sändlista 
IT 
Samtliga verksamheter 
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§ 135 OK KS 2019/00847-2 

 

Delårsrapport 2019 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om att lägga till källan till forskningen kring korrelationen 
mellan engagerade medarbetare, nöjda kunder och lägre sjukskrivningstal på sid 11 
under rubriken Kommunchefens kommentar. 

Efter redaktionella ändringar överlämnar därefter kommunstyrelsen delårsrapporten 
2019 till kommunfullmäktige och revisorerna samt föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner delårsrapporten. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har fem övergripande mål som ska uppfyllas till år 2020. Varje 
verksamhet sätter mål som sorterar in under de övergripande målen och som stöttar 
uppfyllandet av det övergripande målet. Många av målen är helt eller delvis uppfyllda 
fram till tiden för delårsavstämning per den sista augusti.  

Kommunens resultat per 2019-08-31 uppgår till 17 mkr och koncernens resultat, där de 
kommunala bolagen ingår är cirka 7 mkr högre. Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB 
bidrar tillsammans med 8 mkr till resultatet medan Orsa Vatten och Avfalls resultat är 
negativt med 1 mkr. Prognostiserat årsresultat för kommunen uppgår till 7,2 mkr vilket 
är 2,5 mkr sämre än budgeterat. Avvikelsen beror på täckning av ett nedskrivnings-
behov i Orsa Lokaler AB som är föranlett av bland annat projekteringskostnader för 
framtida äldreboende. 

Beslutsunderlag 
Förslag till delårsrapport 2019. 

Yrkanden 
Morgan Darmell (M) yrkar att lägga till källan till forskningen kring korrelationen 
mellan engagerade medarbetare, nöjda kunder och lägre sjukskrivningstal på sid 11 
under rubriken Kommunchefens kommentar. 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen överlämnar, efter redaktionella ändringar, 
delårsrapporten 2019 till kommunfullmäktige och revisorerna samt föreslår att 
kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget och Morgan Darmells tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller båda. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 136 OK KS 2019/00304-2 

 

Drift- och investeringsbudget 2020 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till drift- och investeringsbudget 2020 enligt 
bilaga innehållande budget 2020 med plan för 2021-2023 med minskade intäkter om 
2,8 Mkr avseende LSS-utjämningen fr o m år 2021 samt följande förändringar: 

Föreslagna besparingar ska inte genomföras: 
Förskola 200 000 
Verksamhetsområde samhälle 200 000 
Musikskolan 500 000 
  
Budgeten utökas: 
Verksamhetsområde Lärande  
Barnomsorg kvällstid 400 000 
Grundskola/förskola (ej fördelade medel) 800 000 
  
Verksamhetsområde omsorg  
Hälso- och sjukvård samt äldreomsorg  
(ej fördelade medel) 

1 700 000 

  
Kommunstyrelsen  
Till kommunstyrelsens förfogande (bland 
annat till solenergiutbyggnad och 
investeringsplan för de fyra skolorna) 

3 000 000 

Totalt summa kr 6 800 000 
 

Ekonomiavdelningen ges mandat att göra vissa justeringar av de ekonomiska ramarna 
mellan olika verksamheter vid årets slut utifrån utfallet av fördelning av 
hyreskostnader, kapitalkostnader och lönerevision med mera.  

 

Avstår från att delta i beslutet 
Magnus Bjurman (S), Gunilla Elings Friberg (S), Olof Herko (S) och Morgan Darmell 
(M) avstår från att delta i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Genomgång av förslaget till drift- och investeringsbudget 2020 för Orsa kommun. 
Sedan utskicket så har information tillkommit om minskad beläggning på LSS-
boendena, vilket beräknas påverka LSS-utjämningen negativt fr o m år 2021 med 2,8 
mkr årligen. Kommunens intäkter bör alltså justeras ned med motsvarande belopp 
varje år fr o m år 2021.  
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2019-10-16. 
Skrivelse, Vad har hänt sen sist – budget 2020. 
Förändring ekonomiska ramar. 
Investeringsäskanden 2020. 
Resultat- och balansräkning. 
Ekonomiska ramar. 
Sammanställning mål och budget 2020. 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till drift- och investeringsbudget 2020 med 
följande ändringar: 
Föreslagna besparingar ska inte genomföras: 
Förskola 200 000 
Verksamhetsområde samhälle 200 000 
Musikskolan 500 000 
  
Budgeten utökas: 
Verksamhetsområde Lärande  
Barnomsorg kvällstid 400 000 
Grundskola/förskola (ej fördelade medel) 800 000 
  
Verksamhetsområde omsorg  
Hälso- och sjukvård samt äldreomsorg  
(ej fördelade medel) 

1 700 000 

  
Kommunstyrelsen  
Till kommunstyrelsens förfogande (bland 
annat till solenergiutbyggnad och 
investeringsplan för de fyra skolorna) 

3 000 000 

Totalt summa kr 6 800 000 

 
Yrkanden 
Håkan Yngström (C) yrkar bifall till uppdaterad budget 2020 med plan för 2021 - 2023 
innehållande minskade intäkter om 2,8 Mkr avseende LSS-utjämningen fr o m år 2021 
samt yrkar att ekonomiavdelningen får mandat att göra vissa justeringar av de 
ekonomiska ramarna mellan olika verksamheter vid årets slut utifrån slutligt utfall av 
fördelning av hyreskostnader, kapitalkostnader och lönerevision med mera 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och Håkans Yngströms förslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller det sistnämnda. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 137 OK KS 2019/00803-1 

 

Kommunalskatt 2020 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala skattesatsen år 2020 är oförändrad 
sedan förra året, dvs. 22:42 per skattekrona. 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år fastställs kommunalskatten i samband med budgetprocessen (11 kap § 6, KL). 
Orsa kommun har en skattesats om 22:42 per skattekrona sedan förra året. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2019-10-01. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2019-08-29. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala skattesatsen år 2020 är oförändrad 
sedan förra året, dvs. 22:42 per skattekrona. 
 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 138 OK KS 2019/00919-2 

 

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2019 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt arbetsordningen redovisa för kommunfullmäktige de 
motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen har även 
skett som delgivningar eller delats ut på kommunfullmäktiges sammanträden löpande 
under året. 
 

Beslutsunderlag 
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag. 
 

Förslag till beslut 
Verksamhetsområde service och utveckling föreslår kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 139 OK KS 2019/00939-2 

 

Sammanträdesplan 2020 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ordinarie sammanträden med fullmäktige under 
2020 sker enligt följande:  
24 februari, 30 mars, 25 maj, 5 oktober och 30 november  
Samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 om inte ordförande beslutar annat. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ordinarie sammanträden under 2020 sker 
enligt följande:  
10 feb, 9 mars, 6 april, 11 maj, 22 juni, 7 sep, 26 okt, 23 nov och 14 dec. 
Samtliga sammanträden börjar kl. 13.00 om inte ordförande beslutar annat. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sammanträdesplan för kommunstyrelsen, dess utskott, nämnder och 
kommunfullmäktige 2020. Respektive nämnd och utskott tar beslut om sina 
sammanträdestider. 

Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesplan 2020. 

Förslag till beslut 
Verksamhetsområde service och utveckling föreslår: 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ordinarie sammanträden under 2020 sker 
enligt följande:  
10 feb, 9 mars, 6 april, 11 maj, 22 juni, 7 sep, 26 okt, 23 nov och 14 dec. 
Samtliga sammanträden börjar kl. 13.00 om inte ordförande beslutar annat. 
 
 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ordinarie sammanträden med fullmäktige under 
2020 sker enligt följande:  
24 februari, 30 mars, 25 maj, 5 oktober och 30 november  
Samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 om inte ordförande beslutar annat. 

 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 140 OK KS 2019/00111-2 

 

Utbetalning av partistöd 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2020 i enlighet med antagna 
regler för partistöd. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år ska kommunfullmäktige ta beslut om utbetalning av partistöd utifrån 
inlämnade redovisningar från partier som är representerade i fullmäktige. 
 
Partistödet består av ett grundstöd om 20 000 kr/parti/år samt ett mandatstöd om  
7 000 kr /mandat/år. Det innebär följande stöd för partierna i Orsa år 2020: 
 
Parti Partistöd (kr) 
Centerpartiet (13 mandat) 111 000 
Socialdemokraterna (8 mandat) 76 000 
Sverigedemokraterna (3 mandat) 41 000 
Vänsterpartiet (2 mandat) 34 000 
Liberalerna (0 mandat) 0 
Kristdemokraterna (2 mandat) 34 000 
Moderaterna (2 mandat) 34 000 
Miljöpartiet (1 mandat) 27 000 
Summa 377 000 
 
Samtliga partier har i rätt tid lämnat en skriftlig redovisning över hur de använt stödet 
under föregående år. Granskningsintyg har lämnats av en särskild granskare som har 
utsetts av respektive parti. Granskningen går ut på att redovisningen ska ge en 
rättvisande bild av hur stödet har använts. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2019-10-01. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2019-08-30. 
Regler för partistöd. 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2020 i enlighet med antagna 
regler för partistöd. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 141  

 

Delegationsbeslut 
1. Protokoll kommunstyrelsens utskott för 

lärande 2019-09-19. 
OK LÄR 2019/00004-24 

2. Protokoll kommunstyrelsens utskott för 
strategi 2019-08-20. 

OK KS 2019/00003-23 

3. Protokoll kommunstyrelsens utskott för 
strategi 2019-09-10. 

OK KS 2019/00003-25 

4. Protokoll kommunstyrelsens utskott för 
omsorg 2019-09-18. 

OK OMS 2019/00002-32 

5. Borgen Orsa Vatten och Avfalls ABs lån om 
10 Mkr i Kommuninvest. 

OK KS 2019/01002-1 

6. Borgen Orsabostäder ABs lån om 40 Mkr 
samt Orsa Lokaler ABs lån om 35 Mkr. 

OK KS 2019/01002-2 

7. Borgen Orsa Lokaler AB om 40 Mkr i 
Kommuninvest. 

OK KS 2019/01002-3 
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§ 142  

 

Delgivningar 
1. Delårsrapport, E-arkivcentrum Dalarna 

2019-08-31. 
OK KS 2019/00307-2 

2. Styrelseprotokoll Orsabostäder AB,  
2019-09-06. 

OK KS 2018/01239-29 

3. Protokoll styrelsemöte NODAVA AB, 
2019-09-10. 

OK KS 2018/01239-30 

4. Styrelseprotokoll Orsa Vatten och Avfall 
AB, 2019-09-26 . 

OK KS 2018/01239-31 
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