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Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 
Tid: 2019-09-09, kl. 08:30 – ca 17.00 – OBS! Heldag 
Plats: Kommunsalen, kommunhuset 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Mål för kommunstyrelsens verksamheter 2020  

(Ann-Therese Albertsson, 08.30-09.00)  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar föreslagna mål för kommunstyrelsens verksamheter 
2020. 
 

 2. Svar på beslutsunderlag gällande tillsyn inom omsorgen  
(Jesper Karlsson, 10.30-10.45) 
Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår: 
Kommunstyrelsen antar svaret till Inspektionen för vård och omsorg som sitt 
eget. 
 

 3. Översiktsplan för Orsa kommun (se www.orsa.se – Pågående 
planering/Översiktlig planering/Antagandehandlingar för att läsa 
förslaget till översiktsplan) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår efter redaktionella ändringar: 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till kommuntäckande översiktsplan 
och godkänner förslaget till särskilt utlåtande som sitt eget. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
Anta förslaget till kommuntäckande översiktsplan. 
 

 4. Nybyggnation av särskilt boende (Roland Fållby, Henrik Göthberg, 
Emelie Drott, Tommy Ek 11.00-11.45) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen ger ett planuppdrag till stadsbyggnadsförvaltningen under 
förutsättning att kommunfullmäktige fattar erforderliga beslut. 
 
Ärendet kompletteras med en tydligare ekonomisk bedömning kring 
merkostnader avseende markförhållanden innan ärendet avgörs i fullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Bygga nytt särskilt boende, SÄBO, öster om Murargränd (Storgärdet). 
2. Bygga trygghetsboende på nuvarande särskilt boende, Lillåhem. 
3. Därmed upphävs kommunfullmäktiges tidigare beslut om att 

genomföra en ombyggnad av Lillåhem som fortsatt särskilt boende 
(dnr OK KS 2016/00170-6, punkt 1). 

 
Vidare beslutar kommunfullmäktige följande: 

4. Bygga om och utöka det befintliga tillagningsköket på Lillåhem. 
              Därmed upphävs kommunfullmäktiges tidigare beslut om att bygga ut  
              Orsaskolans kök till ett tillagningskök (dnr OK KS 2017/00443-4). 
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 5. Utställning av reviderade avfallsföreskrifter 2019 (omedelbar 
justering) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Förslaget till föreskrifter för avfallshantering ställs ut för granskning enligt 
miljöbalken 15 kap. 42 § under perioden 16 september till 11 oktober 2019. 

 6. VA-taxa från 2020 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige höjer anläggningstaxan och brukningstaxan för VA med 
5%. Höjningen gäller från den 1 januari 2020. 
 

 7. Biologisk återställning av Oreälven 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår:  
Kommunstyrelsen beslutar att Orsa kommun åtar sig att vara huvudman för 
en tillståndsansökan om återställning av nedre Kallholsforsen i Oreälven, 
Orsa kommun. Beslutets genomförande förutsätter att kommunen får stöd för 
de kostnader en tillståndsansökan kan medföra.  
 
Orsa kommun som huvudman, i samverkan med berörda intressenter, utför 
återställning av Kallholsforsen. Beslutets genomförande förutsätter att 
kommunen får stöd för de kostnader utförandet kan medföra.  
Kommunstyrelsen beslutar att miljökontoret i samråd med övriga aktörer, 
administrerar åtgärden. 
 

 8. Huvudmannaskap för provåtgärd för biologisk återställning  
i Unnån 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår:  
Kommunstyrelsen beslutar att Orsa kommun åtar sig för att vara huvudman 
för biologisk återställning av en provsträcka i Unnån, Orsa kommun. 
Beslutets genomförande förutsätter att kommunen får stöd för de kostnader 
som projektet kan medföra och att åtgärden stödjs av fastighetsägare.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att miljökontoret i samråd med övriga aktörer 
administrerar åtgärden. 
 

 9. Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2019 
Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår: 
Förändringarna i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd godkänns enligt förslag 
från verksamheten. 
 

 10. Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd (Marie Ingels, 16.10-
16.25) 
Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige antar tillägg i riktlinjerna för serveringstillstånd enligt 
förslag. 
 

 11. Ändring av delegationsordning - serveringstillstånd och 
tobakslagen 
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Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår:  
Kommunstyrelsen antar revideringar och tillägg gällande serveringstillstånd 
och tobakslagen i delegationsordningen enligt tjänsteförslag. 

 
 12. Ansöknings- och tillsynsavgifter gällande tobaksförsäljning och  

e-cigaretter 
Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till nya avgifter gällande 
tobaksförsäljning och e-cigaretter enligt följande: 
Ansökan om tobaksförsäljning – 6 000 kr 
Årlig tillsyn tobaksförsäljning – 2 000 kr 
Försäljning och tillsynsavgift e-cigaretter – 1 000 kr/årligen 
 

 13. Svar på medborgarförslag om klimatförändringar 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att de frågor som aktualiseras i 
medborgarförslaget beaktas i det fortsatta och intensifierade arbetet med 
Agenda 2030 och därmed är medborgarförslaget besvarat. 
 

 14. Svar på medborgarförslag att anlägga en hundrastplats 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att en kommunalt 
driven hundrastgård inte är en kommunal angelägenhet. 
 

 15. Revidering av delegationsordning – verksamhetsområde samhälle 
Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår: 
Kommunstyrelsen antar revidering av delegationsordning enligt förslag 2019-
06-07. 
 

 16. Svar på granskning av år 2018 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen antar svaren på revisorernas granskning av 2018 enligt 
bilaga och överlämnar den till revisorerna. 
 

 17. Svar på granskning av årsredovisning 2018 
Förslag till beslut  
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen antar svaren på revisorernas granskning av 
årsredovisningen 2018 enligt bilaga och överlämnar den till revisorerna. 
 

 18. Ansvarsfrihet 2018 för styrelsen, Norra Dalarnas 
samordningsförbund, FINSAM 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter i 
Norra Dalarnas samordningsförbund för år 2018. 
 

 19. Ansvarsfrihet 2018 för Region Dalarnas direktion 
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Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Region Dalarnas direktion 
utifrån föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2018. 
 

Informationsärenden 
1. Information om budget för 2020 (Johan Hult, 09.00-09.30) 
2. Uppföljning av visionsarbetet (Henrik Göthberg, 09.45-10.00) 
3. Återkoppling från kommunutvecklarna (Christina Nordmark, Henrik 

Göthberg, 10.00-10.25) 
4. Ägarsamråd Orsabostäder AB, Orsa Lokaler AB (Roland Fållby, Bernt 

Westerhagen, Hans Lans 13.00-14.00) 
5. Information från Arbetsmiljöverket om kommunstyrelsens ansvar  

(Björn Sjöberg, 14.15-15.45) 
6. Lägesrapportering kring utredning av gemensam miljö- och 

stadsbyggnadsförvaltning (Joakim Larsson, 15.55-16.10) 

Delegationsbeslut 
1. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för lärande 2019-06-13 
2. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för omsorg 2019-08-21 
3. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för samhälle 2019-05-21 
4. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för strategi 2019-06-04 
5. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott för strategi 2019-06-28 

Delgivningar 
1. Protokoll årsstämma Orsa Vatten och Avfall AB, 2019-05-29 
2. Protokollsutdrag Byggnadsnämndens sammanträde den 24 juni 2019 - 

Reviderad delegationsordning 
3. Protokoll årsstämma NODAVA AB 2019-06-17 
4. Protokoll styrelsemöte NODAVA AB, 2019-05-28 
5. Protokoll konstituerande styrelsemöte Dalabanans intressenter, 2019-04-05 

 

 

Mikael Thalin Camilla Staberg 
Ordförande Sekreterare 
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