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Kommunstyrelsen 
Plats och tid: Kommunsalen, 2019-01-15 kl. 13:00 – 17.00.  

Ajournering 14.30-14.45 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande 
Susann Lindblad (C), vice ordförande 
Magnus Bjurman (S), 2:e vice ordförande 
Håkan Yngström (C), §§ 1 - 21.2, §§ 21.4 - 23 
Anders Hjärpsgård (C) 
Bengt-Åke Svahn (KD) 
Joep Meens (MP) 
Hans-Göran Olsson (S), ersättare för Maria Tapper (S) 
Gunilla Elings-Friberg (S) 
Annika Lemme (V), ersättare för Petri Stenport (V) 
Morgan Darmell (M) 
Roine Andersson (SD), ersättare för Björn Brandth (SD) 
 

Övriga deltagare: Bengt Hahne (C), Jan Segerstedt (C), Lars Olov Simu (KD), 
Hans Nahlbom (S), Patrik Borgenstrand (S), ej tjänstgörande 
ersättare 
Camilla Garberg, projektledare, § 21.1, Birgitta Bogren, 
verksamhetsområdeschef, §§ 21.1 – 21.2 
Susanne Niklasson, Eije Larsson, Region Dalarna, § 21.3 
Roland Fållby, VD Orsa Lokaler/Orsabostäder AB, Henrik 
Göthberg, chef service och utveckling, Johan Hult, 
ekonomichef, Jesper Karlsson, chef omsorg § 21.3 
Ann-Therese Albertsson, kommunchef, Camilla Staberg, 
sekreterare 
 

Utses att justera: Susann Lindblad (C) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Camilla Staberg, sekreterare 

 1 - 23 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 
 

 

 ______________________________________ 

Susann Lindblad, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2019-01-15 

Överklagningstid: 2019-01-23 – 2019-02-12 

Anslaget sätts upp: 2019-01-23 Anslaget tas ner: 2019-02-14 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

____________________________ 

Underskrift 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Innehållsförteckning 
Val av utskottet för strategi 2019 - 2022 3 

Val av utskottet för samhälle 2019 - 2022 4 

Val av utskottet för lärande 2019 - 2022 5 

Val av utskottet för omsorg 2019 - 2022 6 

Förordnande kompletterande beslutsrätt enligt LVU och LVM 7 

Val av revisor och revisorsersättare i bostadsrättsföreningen Borrbo 9 

Val till kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2019 - 2022 10 

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

11 

Val till Stiftelsen Skattungeskolan 2019 - 2022 13 

Val till Brottsförebyggande rådet, BRÅ, 2019 - 2022 14 

Val av representanter i landstingets samverkansberedning, POLSAM 15 

Val av representanter i Orsa byaråd 2019 - 2022 16 

Val av ledamot i Orsa Skattunge hembygdsförening 2019 - 2022 17 

Nominering av representanter i styrelsen för Dalabanans intressenter 18 

Nominering av representant i styrelsen för Föreningen Sveriges 
Vattenkraftskommuner 

19 

Nominering av representant i styrelsen för Inlandskommunernas ekonomiska 
förening 

20 

Avtal om exploatering och planarbeten 21 

Revidering av tillämpningsföreskrifter för barnomsorg 22 

Maxtaxa vid uteblivna inkomstuppgifter inom äldreomsorgen 23 

Delegering av beslut om försörjningsstöd under gymnasiestudier 24 

Informationsärenden 25 

Delegationsbeslut 27 

Delgivningar 28 
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§ 1 OK KS 2019/00005-1 

 

Val av utskottet för strategi 2019 - 2022 
Beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare till utskottet för strategi för 
mandatperioden 2019 – 2022: 

Ledamöter Ersättare 

Mikael Thalin (C) Per-Erik Wiik (C) 

Susann Lindblad (C) Bengt-Åke Svahn (KD) 

Håkan Yngström (C) Joep Meens (MP) 

Magnus Bjurman (S) Örjan Gustafsson (S) 

Olof Herko (S) Morgan Darmell (M) 

 

1. Till ordförande väljs Mikael Thalin (C) 
2. Till vice ordförande väljs Susann Lindblad (C) 
3. Till andre vice ordförande väljs Magnus Bjurman (S) 

Sammanfattning av ärendet 
Utskottet för strategi inriktar sig på verksamheter som ekonomi, personal och 
övergripande strategiska frågor i kommunen. 

Beslutsunderlag 
- 

Yrkanden 
Susann Lindblad (C) föreslår följande ledamöter: Mikael Thalin (C), Susann Lindblad 
(C) och Håkan Yngström (C) och följande som ersättare: Per-Erik Wiik (C), Bengt-Åke 
Svahn (KD) och Joep Meens (MP). Därefter föreslås Mikael Thalin (C) som ordförande 
och Susann Lindblad (C) som vice ordförande. 

Magnus Bjurman (S) föreslår följande som ledamöter: Magnus Bjurman (S) och Olof 
Herko (S) och följande som ersättare: Örjan Gustafsson (S) och Morgan Darmell (M). 
Därefter föreslås Magnus Bjurman (S) som 2:e vice ordförande. 

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

Sändlista 
De valda 
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§ 2 OK KS 2019/00006-1 

 

Val av utskottet för samhälle 2019 - 2022 
Beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare till utskottet för samhälle för 
mandatperioden 2019 – 2022: 

Ledamöter Ersättare 

Mikael Thalin (C) Bo Konradsson (C) 

Leif Dahlfors (C) Anders Hjärpsgård (C) 

Lars Olov Simu (KD) Joep Meens (MP) 

Magnus Bjurman (S) Hans Nahlbom (S) 

Joakim Larsson (M) Petri Stenport (V) 

 

1. Till ordförande väljs Mikael Thalin (C) 
2. Till vice ordförande väljs Magnus Bjurman (S) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utskottet för samhälle inriktar sig på verksamheter som kultur och fritid, infrastruktur, 
mark och näringsliv. 

Beslutsunderlag 
- 

Yrkanden 
Susann Lindblad (C) föreslår följande ledamöter: Mikael Thalin (C), Leif Dahlfors (C) 
och Lars Olov Simu (KD) och följande som ersättare: Bo Konradsson (C), Anders 
Hjärpsgård (C) och Joep Meens (MP). Därefter föreslås Mikael Thalin (C) som 
ordförande. 

Magnus Bjurman (S) föreslår följande som ledamöter: Magnus Bjurman (S) och 
Joakim Larsson (M) och följande som ersättare: Hans Nahlbom (S) och Petri Stenport 
(V). Därefter föreslås Magnus Bjurman (S) som vice ordförande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på förslagen om ledamöter och sedan ersättare 
och finner att kommunstyrelsen bifaller samtliga. Därefter ställs proposition på 
förslaget om ordförande och vice ordförande och finner att kommunstyrelsen bifaller 
samtliga. 

Sändlista 
De valda 
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§ 3 OK KS 2019/00007-1 

 

Val av utskottet för lärande 2019 - 2022 
Beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare till utskottet för lärande för 
mandatperioden 2019 – 2022: 

Ledamöter Ersättare 

Susann Lindblad (C) Anna Hassis Ståbis (C) 

Carina Konradsson (C) Per-Erik Jonsson (C) 

Abdirahman Ahmed Nur (MP) Ulf Björklund (KD) 

Gunilla Elings Friberg (S) Ellenor Smids (S) 

Patrik Borgenstrand (S) Annika Lemme (V) 

 

1. Till ordförande väljs Susann Lindblad (C) 
2. Till vice ordförande väljs Gunilla Elins Friberg (S) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utskottet för lärande inriktar sig på verksamheter inom barn och utbildning. 

Beslutsunderlag 
- 

Yrkanden 
Susann Lindblad (C) föreslår följande ledamöter: Susann Lindblad (C), Carina 
Konradsson (C) och Abdirahman Ahmed Nur (MP) och följande som ersättare: Anna 
Hassis Ståbis (C), Per-Erik Jonsson (C) och Ulf Björklund (KD). Därefter föreslås 
Susann Lindblad (C) som ordförande. 

Magnus Bjurman (S) föreslår följande som ledamöter: Gunilla Elings Friberg (S) och 
Patrik Borgenstrand (S) och följande som ersättare: Ellenor Smids (S) och Annika 
Lemme (V). Därefter föreslås Gunilla Elings Friberg (S) som vice ordförande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på förslagen om ledamöter och sedan ersättare 
och finner att kommunstyrelsen bifaller samtliga. Därefter ställs proposition på 
förslaget om ordförande och vice ordförande och finner att kommunstyrelsen bifaller 
samtliga. 

Sändlista 
De valda 
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§ 4 OK KS 2019/00008-1 

 

Val av utskottet för omsorg 2019 - 2022 
Beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare till utskottet för omsorg för 
mandatperioden 2019 – 2022: 

Ledamöter Ersättare 

Håkan Yngström (C) Aino Eurenius (C) 

Madeleine Thalin (C) Jan Segerstedt (C) 

Bengt Hahne (KD) Vakant plats 

Hans-Göran Olsson (S) Gunilla Elings Friberg (S) 

Marie Olsson (S) Maria Tapper (S) 

 

1. Till ordförande väljs Håkan Yngström (C) 
2. Till vice ordförande väljs Hans-Göran Olsson (S) 

Sammanfattning av ärendet 
Utskottet för omsorg inriktar sig på verksamheter inom individ- och familjeomsorg, 
äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt övrig omsorg. 

Beslutsunderlag 
- 

Yrkanden 
Susann Lindblad (C) föreslår följande ledamöter: Håkan Yngström (C), Madeleine 
Thalin (C) och Bengt Hahne (KD) och följande som ersättare: Aino Eurenius (C) och 
Jan Segerstedt (C). Därefter föreslås Håkan Yngström (C) som ordförande. 

Magnus Bjurman (S) föreslår följande som ledamöter: Hans-Göran Olsson (S) och 
Marie Olsson (S) och följande som ersättare: Gunilla Elings Friberg (S) och Maria 
Tapper (S). Därefter föreslås Hans-Göran Olsson (S) som vice ordförande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på förslagen om ledamöter och sedan ersättare 
och finner att kommunstyrelsen bifaller samtliga. Därefter ställs proposition på 
förslaget om ordförande och vice ordförande och finner att kommunstyrelsen bifaller 
samtliga. 

 
Sändlista 
De valda 
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§ 5 OK KS 2019/00019-1 

 

Förordnande kompletterande beslutsrätt enligt LVU och 
LVM 
Beslut 
Förordnandet gäller omedelbara omhändertaganden enligt LVU och LVM enligt 
nedanstående redovisning.  
 
6 § LVU (1990:52) 
Utskottet för omsorg - ordförande Håkan Yngström (C)  
Utskottet för omsorg - vice ordförande Hans-Göran Olsson (S) 
 
13 § 2 st LVM (1988:870) 
Utskottet för omsorg - ordförande Håkan Yngström (C)  
Utskottet för omsorg - vice ordförande Hans-Göran Olsson (S)  
 
Beslutet sker under förutsättning att Hans-Göran Olsson (S) väljs som ordinarie 
ledamot i kommunstyrelsen i fullmäktige 2019-03-04. 

Sammanfattning av ärendet 
Kompletterande beslutsrätt (10 kap 6 § SoL) dvs. bestämmelser om rätt att i vissa fall 
fatta beslut i socialnämndens ställe finns i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM).  

Beslutsunderlag 
Skrivelse, 2019-01-03. 

Förslag till beslut 
Förordnandet gäller omedelbara omhändertaganden enligt LVU och LVM enligt 
nedanstående redovisning:  
 
6 § LVU (1990:52)  
Utskottet för omsorg - ordförande X  
Utskottet för omsorg - vice ordförande X 
 
13 § 2 st LVM (1988:870) 
Utskottet för omsorg - ordförande X  
Utskottet för omsorg - vice ordförande X  
 

Yrkanden 
Susann Lindblad (C) föreslår att Håkan Yngström (C) förordnas. 
 
Magnus Bjurman (S) föreslår att Hans-Göran Olsson (S) förordnas under förutsättning 
att han väljs som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen i fullmäktige 2019-03-04. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om förordnanden och finner att 
kommunstyrelsen bifaller samtliga. 
 

Sändlista 
Verksamhetsområde omsorg. 
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§ 6 OK KS 2019/00009-1 

 

Val av revisor och revisorsersättare i bostadsrättsföreningen 
Borrbo 
Beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande revisor och revisorsersättare till 
bostadsrättsföreningen Borrbo för mandatperioden 2019 – 2022: 

Revisor Revisorsersättare 

Johan Hult Sara Laggar 

 

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

Beslutsunderlag 
- 

Yrkanden 
Susann Lindblad (C) föreslår ekonomichef Johan Hult och ekonom Sara Laggar som 
revisorsersättare. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på förslaget om revisor och därefter ersättare och 
finner att kommunstyrelsen bifaller samtliga. 

 

Sändlista 
De valda 
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§ 7 OK KS 2019/00010-1 

 

Val till kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet  
2019 - 2022 
Beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare till kommunala pensionärs- 
och tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2019 – 2022: 

Ledamöter Ersättare 

Aino Eurenius (C) Joep Meens (MP) 

Hans-Göran Olsson (S) Marie Olsson (S) 

 

1. Till ordförande väljs Aino Eurenius (C) 
 

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

 

Beslutsunderlag 
- 

Yrkanden 
Susann Lindblad (C) föreslår Aino Eurenius (C) som ledamot och Joep Meens (MP) 
som ersättare. Därefter föreslås Aino Eurenius (C) som ordförande. 

Magnus Bjurman (S) föreslår Hans-Göran Olsson (S) som ledamot och Marie Olsson 
(S) som ersättare.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på förslagen om ledamöter och sedan ersättare 
och finner att kommunstyrelsen bifaller samtliga. Därefter ställs proposition på 
förslaget om ordförande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Sändlista 
De valda 
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§ 8 OK KS 2019/00004-1 

 

Val av ombud och ombudsinstruktion vid förenings-, bolags- 
och jordägarstämmor 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till kommunens ombud vid förenings-, bolags- och 
jordägarstämmor för tiden 2019 - 2022 välja Mikael Thalin (C) med Susann Lindblad 
(C) som förste ersättare, Magnus Bjurman (S) som andre ersättare och Gunilla Elings 
Friberg (S) som tredje ersättare. 
 
Ombuden vid bolagsstämmor 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 t ex 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.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2019-01-03. 
Utdrag Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, sid 9 och 22. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till kommunens ombud vid förenings-, bolags- och 
jordägarstämmor för tiden 2019 - 2022 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 
Susann Lindblad (C) föreslår Mikael Thalin (C) som ombud och Susann Lindblad (C) 
som förste ersättare.  
 
Magnus Bjurman (S) föreslår Magnus Bjurman (S) som andre ersättare och Gunilla 
Elings Friberg (S) som tredje ersättare och yrkar sedan på ett tillägg att 
ombudsinstruktionen ska gälla vid bolagsstämmor.  
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på förslagen om ombud med ersättare och finner 
att kommunstyrelsen bifaller samtliga. Därefter ställs proposition på förslaget till 
ombudsinstruktion med Magnus Bjurmans tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller samtliga.  

 

Sändlista 
De valda 
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§ 9 OK KS 2019/00011-1 

 

Val till Stiftelsen Skattungeskolan 2019 - 2022 
Beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamot och ersättare till Stiftelsen Skattungeskolan 
för mandatperioden 2019 – 2022: 

Ledamot Ersättare 

Jan Segerstedt (C) Tony Samuelsson (V) 

 

1. Till ordförande väljs Jan Segerstedt (C) 

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. 

Beslutsunderlag 
- 

Yrkanden 
Susann Lindblad (C) föreslår Jan Segerstedt (C) som ledamot och ordförande.  

Magnus Bjurman (S) föreslår Tony Samuelsson (V) som ersättare. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på förslaget om ledamot och sedan ersättare och 
finner att kommunstyrelsen bifaller samtliga. Därefter ställs proposition på förslaget 
om ordförande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Sändlista 
De valda. 
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§ 10 OK KS 2019/00012-1 

 

Val till Brottsförebyggande rådet, BRÅ, 2019 - 2022 
Beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till Brottsförebyggande rådet, BRÅ, för 
mandatperioden 2019 – 2022: 

Ledamöter  

Mikael Thalin (C)  

Susann Lindblad (C)  

Hans-Göran Olsson (S)  

 

1. Till ordförande väljs Mikael Thalin (C) 

Sammanfattning av ärendet 
Rådet är ett samverkansorgan mellan Orsa kommun och närpolisen samt andra aktörer 
som arbetar brottsförebyggande inom kommunen. 

 

Beslutsunderlag 
- 

Yrkanden 
Susann Lindblad (C) föreslår Mikael Thalin (C) och Susann Lindblad (C) som 
ledamöter och därefter Mikael Thalin (C) som ordförande.  

Magnus Bjurman (S) föreslår Hans-Göran Olsson (S) som ledamot. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på förslagen om ledamöter och sedan förslaget på 
ordföranden i BRÅ och finner att kommunstyrelsen bifaller samtliga.  
 

Sändlista 
De valda 
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§ 11 OK KS 2019/00013-1 

 

Val av representanter i landstingets samverkansberedning, 
POLSAM 
Beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till landstingets samverkansberedning, 
POLSAM, för mandatperioden 2019 – 2022: 

Ledamöter  

Håkan Yngström (C)  

Mikael Thalin (C)  

Hans-Göran Olsson (S)  

 

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. 

Beslutsunderlag 
- 

Yrkanden 
Susann Lindblad (C) föreslår Håkan Yngström (C) och Mikael Thalin (C) som 
ledamöter. 

Magnus Bjurman (S) föreslår Hans-Göran Olsson (S) som ledamot. 
 

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

 

Sändlista 
De valda. 
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§ 12 OK KS 2019/00014-1 

 

Val av representanter i Orsa byaråd 2019 - 2022 
Beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till Orsa byaråd för mandatperioden  
2019 – 2022: 

Ledamöter  

Mikael Thalin (C)  

Magnus Bjurman (S)  

 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa byaråd är ett nätverk för de byföreningar som är aktiva i kommunen. 

Beslutsunderlag 
- 

Yrkanden 
Susann Lindblad (C) föreslår Mikael Thalin (C) som ledamot. 

Magnus Bjurman (S) föreslår Magnus Bjurman (S) som ledamot. 

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

 

Sändlista 
De valda 
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§ 13 OK KS 2019/00015-1 

 

Val av ledamot i Orsa Skattunge hembygdsförening  
2019 - 2022 
Beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamot till Orsa Skattunge hembygdsförening för 
mandatperioden 2019 – 2022: 

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. 

Beslutsunderlag 
- 

 

Yrkanden 
Susann Lindblad (C) föreslår Bo Konradsson (C) som ledamot. 

 

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

 

Sändlista 
Den valde. 
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§ 14 OK KS 2019/00016-1 

 

Nominering av representanter till styrelsen för Dalabanans 
intressenter 
Beslut 
Orsa kommun nominerar följande ledamot och ersättare till styrelsen för Dalabanans 
intressenter från ordinarie årsstämma 2019 och längst till ordinarie årsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige: 
 
Ledamot Ersättare 

Bengt-Åke Svahn (KD) Anders Rosell (S) 

 

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. 

Beslutsunderlag 
- 

Yrkanden 
Susann Lindblad (C) föreslår att nominera Bengt-Åke Svahn (KD) som ledamot i 
styrelsen för Dalabanans intressenter från ordinarie årsstämma 2019 och längst till 
ordinarie årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Magnus Bjurman (S) föreslår att nominera Anders Rosell (S) som ersättare. 

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

 

Sändlista 
Dalabanans intressenter 
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§ 15 OK KS 2019/00017-1 

 

Nominering av representant i styrelsen för Föreningen 
Sveriges Vattenkraftskommuner 
Beslut 
Orsa kommun nominerar följande ledamot till styrelsen för Föreningen Sveriges 
Vattenkraftskommuner från ordinarie årsstämma 2019 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. 

Beslutsunderlag 
- 

Yrkanden 
Susann Lindblad (C), med instämmande av Magnus Bjurman (S), föreslår att nominera 
Anders Rosell (S) som ledamot i styrelsen för Föreningen Sveriges 
Vattenkraftskommuner från ordinarie årsstämma 2019 och längst till ordinarie 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslaget om nominering och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Sändlista 
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner 
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§ 16 OK KS 2019/00018-1 

 

Nominering av representant till styrelsen för 
Inlandskommunernas ekonomiska förening 
Beslut 
Orsa kommun nominerar följande ledamot till styrelsen för Inlandskommunernas 
ekonomiska förening från ordinarie årsstämma 2019 och längst till ordinarie 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige: 

Ledamot  

Bengt-Åke Svahn (KD)  

 

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

Beslutsunderlag 
- 

Yrkanden 
Susann Lindblad (C) föreslår att nominera Bengt-Åke Svahn (KD) som ledamot i 
styrelsen för Inlandskommunernas ekonomiska förening från ordinarie årsstämma 
2019 och längst till ordinarie årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslaget om nominering och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Sändlista 
Inlandskommunernas ekonomiska förening. 
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§ 17 OK KS 2018/00638-6 

 

Avtal om exploatering och planläggning 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar bifogat avtal, daterat 2018-12-21, om exploatering och 
planläggning i dess helhet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Exploatören, Grönklittgruppen AB, äger och driver turistverksamhet i Orsa-Grönklitt. 
Turistanläggningen är mycket välbesökt och exploatören vill expandera för att svara 
mot efterfrågan av verksamheter, boende och service. Kommunen har i en 
samrådshandling (daterad 2017–08–30) för pågående översiktplanearbete konstaterat 
att vatten- och avloppsförsörjningen sätter en övre gräns för utbyggnaden som är lägre 
än de planer som exploatören nu presenterat. 
  
Kommunfullmäktige har tidigare i höstas antagit ett föravtal och ett 
kompletteringsavtal (§ 57, 2018-10-08). Föravtalet är ett inriktningsavtal där tre parter 
(Orsa kommun, Orsa Vatten och Avlopp AB och Grönklittgruppen AB) reglerar 
finansieringen av överföringsledningar mellan Grönklitt och reningsverket Bunk i Orsa. 
Kompletteringsavtalet upprättades mellan Orsa kommun och Grönklittsgruppen AB 
och reglerar möjligheten till den fortsatta utvecklingen i Grönklitt.  
 
Detta ärende berör ytterligare ett avtal som ska reglera parternas samarbete för 
planläggning inom och i anslutning till fastigheten och därmed sammanhängande 
behov av utbyggd infrastruktur. Ärendet togs upp på utskottet för strategi men har 
därefter reviderats på två punkter. Den ena ändringen gäller § 2, andra stycket där 
detaljplanen ska vara laga kraftvunnen istället för antagen som tidigare.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskott för strategi, 2018-12-04. 
Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2018-11-26. 
Avtal om exploatering och planläggning med bilaga 1 - 3, reviderat 2018-12-21. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen antar avtalet om exploatering och planläggning i dess helhet. 
 

Yrkanden 
Susann Lindblad (C) yrkar att kommunstyrelsen antar det reviderade avtalet, daterat 
2018-12-21, om exploatering och planläggning i dess helhet. 
 

Sändlista 
Verksamhetsområde samhälle 
Grönklittsgruppen AB 
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§ 18 OK LÄR 2018/00246-2 

 

Revidering av tillämpningsföreskrifter för barnomsorg 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till reviderade tillämpningsföreskrifter för 
barnomsorgen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen erbjuder gratis allmän förskola om 15 timmar per vecka under terminstid 
från och med september året barnet fyller tre år. För de vårdnadshavare som nyttjar 
barnomsorgen mer än 15 timmar per vecka ges istället en reduktion av avgiften. 
Reduktionen har hittills bestått i en nedsättning av barnomsorgsavgiften med 3/8  
(37,5 %) under perioden september – maj. Under juni-augusti har full 
barnomsorgsavgift 8/8 debiterats.  
 
Den under sommarperioden höjda avgiften blir en negativ överraskning för 
vårdnadshavare i semestertider. En utjämning av avgiften under året är att föredra då 
vårdnadshavare får en bättre möjlighet att förutse avgiften för barnomsorg när samma 
pris gäller över hela året. Intäkterna för barnomsorg är oförändrade sett till hela året. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskott för lärande, 2018-12-13. 
Tjänsteutlåtande, utredning och utveckling, 2018-11-21. 
Förslag till revidering av tillämpningsföreskrifter för barnomsorg. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår: 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till reviderade tillämpningsföreskrifter för 
barnomsorgen. 
 

Sändlista 
Lena Pettersson, Kommunikation 
Ellenor Smids, Lärande, Personal 
Agneta Danielsson, Förskolechef, Lärande 
Anna-Karin Millberg, Förskolechef, Lärande 
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§ 19 OK OMS 2018/00316-3 

 

Maxtaxa vid uteblivna inkomstuppgifter inom 
äldreomsorgen 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxa ska debiteras när brukare/vårdtagare inte 
lämnat inkomstförfrågan och inte har lämnat samtycke för kommunen att hämta in 
information från Försäkringskassan och Skatteverket. 
 

Sammanfattning av ärendet 
När en brukare/vårdtagare inom äldreomsorgen inte lämnar uppgifter om inkomst och 
inte har lämnat samtycke till att kommunen får hämta information från 
Försäkringskassan och Skatteverket leder det till att avgiftsunderlaget inte kan 
beräknas. Det i sin tur gör att kommunen inte kan ta ut avgift för de omsorgstjänster 
som går under maxtaxa/avgiftsutrymme.  

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskott för omsorg, 2018-12-12. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde omsorg, 2018-11-30. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxa ska debiteras när brukare/vårdtagare inte 
lämnat inkomstförfrågan och inte har lämnat samtycke för kommunen att hämta in 
information från Försäkringskassan och Skatteverket. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 20 OK OMS 2018/00327-2 

 

Delegering av beslut om försörjningsstöd under 
gymnasiestudier 
Beslut 
Enhetschef för Individ- och familjeomsorgen delegeras ta beslut om försörjningsstöd 
för ungdomar som studerar på gymnasienivå, fram till att de fyller 20 år och kan 
ansöka om CSN-lån. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Det saknas delegering avseende beslut om försörjningsstöd för ensamkommande 
ungdomar som studerar på gymnasienivå. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskott för omsorg, 2018-12-12. 
Skrivelse, verksamhetsområde omsorg, 2018-12-04. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår: 
Enhetschef för Individ- och familjeomsorgen delegeras ta beslut om försörjningsstöd 
för ungdomar som studerar på gymnasienivå, fram till att de fyller 20 år och kan 
ansöka om CSN-lån. 

 
 

Sändlista 
Verksamhetsområde omsorg. 
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§ 21  

 

Informationsärenden 
1. Information och uppföljning av  

F7-projektet  
(Camilla Garbergs) 

Information om resultatet av F7-projektet 
som var ett samarbete mellan sju 
kommuner. Projektet avslutades vid 
årsskiftet, men hade som syfte att erbjuda 
möjligheter för mindre företag att växa och 
utöka sin verksamhet. I Orsa fortsätter 
man med nyföretagarcentrum som bland 
annat har rådgivning men även andra 
projekt avseende främjande 
myndighetsutövning gentemot enskilda 
och företag och arbete kring 
kompetensförsörjning. 

OK KS 2019/00020-1 

2. Information om förändringar i 
kollektivtrafiken  
(Susanne Niklasson, Eije Larsson, Region 
Dalarna, Dalatrafik AB) 

Information om trafikutredningen i Orsa. 
Det kommer framöver bli förändringar 
inom kollektivtrafiken för att bland annat 
utveckla arbets- och skolpendlingen, öka 
kollektivtrafikens marknadsandelar och 
öka tillgängligheten till gymnasium och 
Högskolan Dalarna. 

OK KS 2019/00020-2 

3. Lägesrapport kring ombyggnaden av 
äldreboenden 
(Ann-Therese Albertsson, Roland Fållby, 
Henrik Göthberg, Johan Hult, Jesper 
Karlsson) 

Information om alternativ till ombyggnad 
av det särskilda boendet Lillåhem och en 
eventuell kombination med boendet, 
Orsagården. Det finns fyra olika alternativ 
med olika prisbilder och utföranden.  

Ärendet återkommer framöver för beslut. 

OK KS 2017/00008-16 
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4. Presentation av ledamöter i 
kommunstyrelsen 

Presentation av kommunstyrelsens 
ledamöter. 
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§ 22  

 

Delegationsbeslut 
1. Orsa kommuns yttrande gällande remiss - 

Handlingsprogram för en säker och trygg 
kommun. 

OK KS 2018/01233-2 

2. Borgen för Orsa Vatten och Avfall ABs lån 
om 12 Mkr i Kommuninvest. 

OK KS 2018/00105-3 

3. Borgen för Orsa Lokaler ABs lån om  
20 Mkr i Kommuninvest. 

OK KS 2018/00105-4 
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§ 23  

 

Delgivningar 
1. Protokoll inspektion av kommunens 

överförmyndarverksamhet 2018. 
OK KS 2018/01161-2 

2. Protokoll styrelsemöte Orsa Vatten och 
Avfall AB, 2018-11-27. 

OK KS 2018/01239-2 
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