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Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 
Tid: 2017-12-14 kl. 08:30 – OBS! Tiden 
Plats: Tingssalen 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Näringslivsstrategi 2018 - 2020 (Protokoll från miljönämnden 

skickas senare) (Klaus Scucs, 08.30-09.00) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta näringslivsstrategin 
2018 - 2020 för Orsa kommun. 

 2. Planuppdrag bostadsområde Styversbacken, etapp 2 
(omformulering) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan för Vångsgärde 2:5. Verksamhetsområde Samhälle är beställare 
och får i uppdrag att arbeta med att ta fram det nya tomtområdet 
Styversbacken. 
 

 3. Förlängning av aktieägaravtal, Grönklittsgruppen AB 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till förlängning av 
aktieägaravtal för Grönklittsgruppen AB enligt bilaga. 
 

 4. Förordnande av interimsförbundsdirektör 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen utser Johan Szymanski till 
interimsförbundsdirektör. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga deltagande kommuner 
fattar likalydande beslut 

 
 5. Riktlinjer för ledningssystem och systematiskt kvalitetsarbete 

inom verksamhetsområde omsorg 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för ledningssystem och systematiskt 
kvalitetsarbete inom verksamhetsområde omsorg. 
 

 6. Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag från Region Dalarnas direktion. 
Finansieringen sker via verksamhetsområde omsorgs Individ- och 
familjeomsorg/vuxen. 
 

 7. Samverkansöverenskommelse om trygg och effektiv utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar överenskommelsen under förutsättning att övriga 
kommuner fattar likvärdiga beslut. 
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 8. Beslut om anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att samtliga delegationsbeslut enligt sin antagna 
delegationsordning anmäls till kommunstyrelsen. 
 

 9. Ansvarsfrihet år 2016 för styrelsen Norra Dalarnas 
samordningsförbund, FINSAM 
  
 

 10. Svar på motion om skateboardpark 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och 
beslutar att frågan om skateboardpark prövas inom ramen för den översyn 
som görs av allmänna ytor i centrala Orsa. 
 

 11. Svar på medborgarförslag om motionsspår i Backänget, Hansjö 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med ovanstående yttrande 
som grund att medborgarförslaget blivit besvarat. 
 

 12. Svar på medborgarförslag om plantering av buskar och träd i 
centrala Orsa 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget i och 
med yttrandet ovan anses besvarat. 
 

 13. Boendesituation för 18-åringar i väntan på uppehållstillstånd 
(protokollsutdrag från utskottet skickas senare) 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att använda stadsbidragen som kommer 
extra för 2018 till att erbjuda lägenhet i s.k. ”Ebo” (Eget boende) 
genom extern aktör from 2018-01-01. Om inte en extern aktör hinner 
genomföra det till 2018-01-01 så ansvarar kommunen för detta tills 
det blir klart.  Beslutet gäller ensamkommande ungdomar över 18 år 
som söker asyl och tills beslut om avslag från Migrationsverket vunnit 
laga kraft under förutsättning att ungdomen fortsätter sin skolgång. 
 

2. Om inte en extern aktör finns beslutar kommunstyrelsen att Orsa 
kommun väljer att använda de extra stadsbidrag 2018 till att erbjuda 
lägenhet i s.k. ”Ebo” (Eget boende) i Orsa kommun. Beslutet gäller 
ensamkommande ungdomar över 18 år som söker asyl och tills beslut 
om avslag från Migrationsverket fått laga kraft under förutsättning att 
ungdomen fortsätter sin skolgång.  
 
Paragrafen justeras omedelbart. 

 
 14. Kvalitetsredovisning verksamhetsområde lärande läsåret 

2016/2017 (Mattias Scandola, 10.30-11.00) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsredovisning 2016/2017 för 
verksamhetsområde lärande. 
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 15. Ändring i delegationsordning, verksamhetsområde lärande 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om följande tillägg i kommunstyrelsens 
delegationsordning:  
 
Under punkten 3 för verksamhetsområde Lärande läggs följande till:  
3:4  
Ärende: Yttrande till tillsynsmyndighet.  
Delegat: Chef vo Lärande 
Anmärkning: Rapport till utskottet 
 

 16. Ställningstagande angående behov av inrättande av 
kommunförbund (protokollsutdrag från utskottet skickas senare) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen bifaller inrättande av kommunförbund och emotser vidare 
diskussioner och beslut om detaljer och kostnader i detta samarbete. 
 

 17. Förstudie omorganisation av nämnder och förvaltning för miljö- 
och bygg (protokollsutdrag från utskottet skickas senare) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om att söka samarbete med Mora kommun för 
vidare utredning av Moras omorganisationsförslag rörande Bygg- och Miljö, 
och att beakta Orsa kommuns intressen och alternativ. 
 

 18. Val av ordförande i utskottet för omsorg 
  
 

 19. Val av ordförande i utskottet för lärande 
  
 

Informationsärenden 
1. Information om upphandling (Juhani Halonen, 09.15-10.00) 

Delegationsbeslut 
1. Tillförordnad kommunchef under julledighet 2017 
2. Kostnader för arbete med gemensam säkerhetsorganisation 
3. Delegationsbeslut statusbesiktning Orsa Hotell 
4. Protokoll kommunstyrelsens utskott för samhälle 2017-11-21 
5. Protokoll kommunstyrelsens utskott för strategi 2017-10-17 
6. Protokoll kommunstyrelsens utskott för strategi 2017-11-14 
7. Protokoll kommunstyrelsens utskott för lärande 2017-11-09 
8. Protokoll kommunstyrelsens utskott för omsorg 2017-11-15 

Delgivningar 
1. Sammanträdesplan 2018 gymnasienämnden 

 

 

Mikael Thalin Camilla Staberg 
Ordförande Sekreterare 
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