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Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 
Tid: 2017-09-11 kl. 13.00 – OBS! Tiden 
Plats: Kommunsalen 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Delårsrapport 2017 (Sara Laggar, Johan Hult, 13.00-13.20) 

- se särskild bilaga 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten 2017 till kommunfullmäktige 
och revisorerna samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
delårsrapporten 2017. 
 

 2. Överenskommelse med Orsa Lokaler AB (Johan Hult, 14.00-14.15) 
Förslag till beslut 
Orsa kommuns avtal med Orsa Lokaler AB sägs upp till omförhandling före 

30 september 2017. 

 
 3. Svar till revisorer avseende granskning av årsredovisning 2016 

(Johan Hult) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och överlämna det till 

kommunens revisorer. 

 
 4. Projekt avseende extern webbplats (Emma Jidemyr, Cecilia Bogg 

14.15-14.30) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen bifaller projektet avseende en ny extern webbplats enligt 

förstudien. Projektet finansieras genom medel från verksamhet 92140, 

Kommunikation. 

 
 5. Utvärdering av tågpendeln Orsa - Mora (Janne Bäckman, 14.40-

14.55) 
Förslag till beslut 
Samverkan rörande trafik på Inlandsbanan ska samordnas med kommunens 
BID-arbete. I övrigt skickas synpunkterna till Region Dalarna och 
Inlandsbanan AB för beaktande. 
 

 6. Ställningstagande avseende ett kommunalförbund för 
räddningstjänstsamverkan (Per-Erik Jonsson, 15.00-15.15) 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner att en gemensam 

utredningsorganisation tillsätts som har till uppdrag att undersöka 
förutsättningarna för en fördjupad samverkan i ett gemensamt 
kommunalförbund för kommunernas räddningstjänstansvar mellan 

Mora, Orsa, Älvdalen, Leksand, Vansbro och Malung-Sälen. 
2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ovanstående 
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kommuner i samverkan fattar ett likalydande beslut. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram 
beslutsunderlag för att bilda ett gemensamt kommunalförbund för 

kommunens räddningstjänstansvar. 
4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utse en 

interimförbundsdirektör. 
 

 7. Övergripande mål för Orsa kommun (Ann-Therese Albertsson) 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar övergripande mål 2018 - 2020 för Orsa kommun 

enligt följande:  

- Orsa ska vara bland de topp hundra bästa kommunerna i 

näringslivsrankingen år 2020. 

- Antalet invånare i Orsa ska överstiga 7000 år 2020. 

- Orsa kommun ska arbeta strategiskt och långsiktigt med 

digitaliseringen för att skapa en enklare vardag för invånare, 

företagare och besökare och senast år 2020 ska kommunen erbjuda 

minst 50 e-tjänster. 

- Kommunens resultat ska under perioden i genomsnitt uppgå till 

minst 1,5 % av skatteintäkterna (med skatteintäkter avses summan av 

skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 

utjämning).  

 8. Uppsägning av avtal med Athena Omsorg (Jesper Karlsson, Marie 
Jangmyr-Sundin, 15.40-16.20) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avtalet med Athena Omsorg AB sägs upp. 

 9. Nya riktlinjer för budget- och skuldrådgivning (Jesper Karlsson, 
Marie Jangmyr-Sundin) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar de nya riktlinjerna för budget- och skuldsanering.  

 
 10. Samverkan kring tillnyktringsverksamhet (Jesper Karlsson, Marie 

Jangmyr-Sundin) 
Förslag till beslut 
 Utskottet för omsorg överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
förslag. 
 

 11. Ändring av ekonomiskt bistånd till begravningskostnad samt 
gravsten/inskription (Jesper Karlsson, Marie Jangmyr-Sundin) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Socialstyrelsens rekommendation om ekonomiskt 

bistånd till begravningskostnader samt gravsten/inskription upp till 50 % av 

basbeloppet. 

 
 12. Förändringar inom LSS- och psykiatriverksamhet (Jesper 

Karlsson, Marie Jangmyr-Sundin) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förslaget om utökning av boende inom LSS. Boendet 
bör komma igång senast i oktober 2017. 
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 13. Svar på motion om arbetsvillkor inom omsorgen (Jesper Karlsson, 
Marie Jangmyr-Sundin) 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad genom ett av de mål som 
är framtagna för verksamheten omsorg som gäller medarbetare och att arbete 
redan pågår med dessa frågor. 
 

 14. Svar på motion om att verksamhetsområdeschefer närvarar på 
fullmäktiges sammanträden 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 
 15. Svar på motion om IT-problem i skolan 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

 
 16. Svar på motion om uppföljning av inlämnade motioner 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 

 17. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag hösten 2017 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och 
medborgarförslag. 
 

 18. Föreningsbidrag 2017 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fördelar föreningsbidrag 2017 enligt förslag. 

 19. Svar på medborgarförslag om vägskyltar 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat genom att uppdra till 

verksamhetsområde samhälle att genomföra en skyltinventering genom att 

teckna avtal med utomstående part och säkerställa att vägskyltningen följer 

gällande regler. 

 20. Utredning om integrationsprojekt 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
förslag för att facklig förhandling ska kunna ske och att projektansökan kan 
hanteras inom planerad tidsram. 
 

 21. Ändrat ansvar för tobakstillsyn samt tillsyn enligt lag om 
elektroniska cigaretter 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Orsa kommunfullmäktige att Orsa 
kommunstyrelse övertar ansvaret från Mora Orsa miljönämnd gällande 
tillsynen enligt tobakslagen, förutom tillsyn över rökfria miljöer, samt tillsyn 
enligt lagen om elektroniska cigaretter. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Mora och Orsa 
kommun fastställer det reviderade avtalet för Mora Orsa miljönämnd. 
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Beslutet ersätter tidigare beslut § 91, 2017-06-12. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera 
kommunstyrelsens reglemente, § 10, enligt till ärendet hörande handlingar. 
 

 22. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning – omsorgen  
 

  Extra ärende: Revidering av avtal för Mora Orsa Miljönämnd 

Informationsärenden 
1. Information om drift- och investeringsbudget  

(Johan Hult, Sara Laggar, Helene Grapenson, 13.30-14.00) 

2. Information från verksamhetsområde service och utveckling  

(Linda Haglund, 16.20-16.35) 

Delegationsbeslut 
1. Delegationsbeslut om deltagande i projekt "Nya dataskyddsförordningen" 

2. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för lärande 2017-06-01 

3. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för omsorg 2017-04-12 

4. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för omsorg 2017-05-04 

5. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för omsorg 2017-05-10 

6. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för omsorg 2017-05-29 

7. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för omsorg 2017-06-07 

8. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för omsorg 2017-06-21 

9. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för omsorg 2017-07-13 

10. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för omsorg 2017-08-09 

11. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för strategi 2017-05-30 

12. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för samhälle, 2017-06-13 

Delgivningar 
1. Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 

2. Rapport från demokratiberedningen 

3. Yttrande från Orsa byggnadsnämnd över avvikelser från befintliga planer i 

samband med vägplan för E45. 

 

 

 

 

Mikael Thalin Camilla Staberg 
Ordförande Sekreterare 

 


