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Kommunfullmäktige 
Plats och tid: Tingssalen, 2022-10-24 kl. 18:00-19:32 

Beslutande: Se bifogad närvaro- och omröstningslista 
Övriga deltagare: Lärare och elever från musikskolan 

Malin Spännar, Midvatten § 37 
Carina Frank § 38 
Marie Ehlin, kommunchef 
Anna Erkers, sekreterare 

Utses att justera: Susann Lindblad (C) och Tomas Alfredsson (SD) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 

 

 35 - 42 

 ______________________________________ 

Anne-Marie Fröjdh, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Susann Lindblad, justerare  Tomas Alfredsson justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2022-10-24 

Överklagningstid: 2022-11-07 – 2022-11-28 

Anslaget sätts 
upp: 

2022-11-07 Anslaget tas ner: 
2022-11-30 

 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 
 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Underskrifter:  

______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 

35-36 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
Val av kommunfullmäktiges presidium 2022-2026 4 

Val av valberedning 2022-2026 5 

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter 6 

Svar på medborgarförslag - gemensam satsning att få unga att röra på sig 7 

Svar på medborgarförslag om skolskjuts på skollov 8 

Tilläggsavtal med bilagor mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner 
avseende kollektivtrafik, skatteväxling 

9 

Årsredovisning 2021, Norra Dalarnas samordningsförbund 10 

Delgivningar 11 
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§ 35 OK KS 2022/00427-1 

 

Val av kommunfullmäktiges presidium 2022-2026 
Beslut 
Kommunfullmäktige väljer följande personer i kommunfullmäktiges presidium 2022-
10-15 – 2026-10-14: 

1. Anne Marie Fröjdh (C) till ordförande i kommunfullmäktige 
2. Bernt Westerhagen (C) till 1.e vice ordförande i kommunfullmäktige 

2:e vice ordförande i kommunfullmäktige väljs på kommunfullmäktige den 12 
december. 

Sammanfattning av ärendet 
Nyvalda kommunfullmäktige väljer på sitt första möte ett presidium för den löpande 
mandatperioden. Presidiet består av ordföranden, förste och andre vice ordföranden. 

Yrkanden 
Anna Pers (C) yrkar på att välja som Anne-Marie Fröjdh (C) som ordförande och att 
Bernt Westerhagen (C) väljs som vice ordförande. 

Mikael Thalin (C) yrkar på att valet av 2:e vice ordförande skjuts till 
kommunfullmäktige den 12 december. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på förslaget till ordförande, därefter 1:e vice 
ordföranden och sedan Mikael Tahlins (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige 
bifaller samtliga. 

Sändlista 
Samtliga valda 
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§ 36 OK KS 2022/00429-1 

 

Val av valberedning 2022-2026 
Beslut 
Kommunfullmäktige väljer följande personer till valberedningen under 2022-10-15 – 
2026-10-14: 

- Anders Rosell (S), Anna Pers (C), Per-Erik Wiik (C), Hans Andersson (SD) och 
Gunilla Frelin (M) väljs till ledamöter i valberedningen. 

- Susann Lindblad (C), Fredrik Jansson (C), Pia Ström (S), Jimmy Stanford (KD) 
och Lars-Olov Simu (KD) väljs till ersättare i valberedningen 

- Anders Rosell (S) väljs till ordförande i valberedningen. 
- Gunilla Frelin (M) väljs till vice ordförande i valberedningen 

Sammanfattning av ärendet 
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 
valberedning för den löpande mandatperioden. 

Valberedningen består av fem ledamöter och lika många ersättare. Bland 
ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Yrkanden 
Anne-Marie Fröjdh (C) yrkar att Per-Erik Wiik (C) och Anna Pers (C) väljs som 
ledamot samt Fredrik Jansson (C) och Susann lindblad (C) väljs som ersättare.  

Lennart Eriksson (S) yrkar att Anders Rosell (S) väljs som ordförande och Pia Ström 
(S) väljs som ersättare. 

Joakim Larsson (M) yrkar att Gunilla Frelin (M) väljs som vice ordförande och Lars-
Olov Simu (KD) väljs som ersättare. 

Marc Ersson (SD) yrkar att Hans Andersson (SD) väljs som ledamot och Jimmy 
Stanford (KD) väljs som ersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på förslagen till ledamöter, därefter ersättare och 
sedan förslag till ordföranden och vice ordföranden och finner att kommunfullmäktige 
bifaller samtliga. 

Sändlista 
Samtliga valda ledamöter och ersättare 
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§ 37 OK KS 2021/00218-17 

 

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda 
vattentäkter 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda 
vattentäkter. 

Sammanfattning av ärendet 
För att skydda vattentillgångarna som används för dricksvatten i Hansjö, Mässbacken- 
Björken, Oljonsbyn-Stenberg, Skattungbyn, Slättberg, Stackmora och Sörmedsjön har 
Orsa kommun tagit fram förslag till skyddsområden samt förslag till föreskrifter inom 
dessa områden. Det är också ett uppdrag genom kommunens Plan för vatten och 
avlopp 2021–2024, miljömålsarbetet och vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. 
 
Beslut om lokala hälsoskyddsföreskrifter bidrar till att uppnå: 

• Åtgärd 5 i kommunens VA-plan (Orsa kommun, 2021): Skydd via lokala 
hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter. Motivet till åtgärden är 
att skydda vattentäkter från föroreningspåverkan samt att stödja förslag till 
åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt 2021–2027. 

• Målet ”Skydd av enskilda vattenresurser” i Åtgärdsprogram 2018–2022 till 
Dalarnas miljömål (Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2018). I åtgärdsprogrammet 
ges miljönämnden ansvar att vara drivande för att skydda enskilda gemensam 
vattenförsörjning genom beslut om lokala hälsoskyddsföreskrifter. 

• Kommunernas åtgärd 5 i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 
(Vattenmyndigheten Bottenhavet, 2016). Åtgärden anger att kommunerna ska 
säkerställa ett långsiktigt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter 
som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 
10 m3/dygn. 

 
Mot bakgrund av det som beskrivs ovan har kommunen både i uppdrag att skydda 
enskilda vattenresurser samt mandat att besluta om detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-06-14 
Förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter med 
kartbilaga 2022-06-09 
Förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter med motiveringstexter 2022-06-09 
Samrådsredogörelse – Lokala hälsoskyddsföreskrifter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda 
vattentäkter. 

Yrkande 
Mikael Thalin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sändlista 
Miljö- och byggnadsnämnden. 
Brandkåren Norra Dalarna 
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§ 38 OK LÄR 2021/00217-3 

 

Svar på medborgarförslag - gemensam satsning att få unga 
att röra på sig 
Beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med följande motivering: 
Det är rektorerna som ansvarar för sin skolenhet och styr den inre organisationen. Enligt 
Skolverket är det lärare och rektorer som beslutar om de vill arbeta med läxor som en del i 
undervisningen.  Idag har rektorerna tagit ett gemensamt beslut i kommunen att de arbetar 
med funktionsdugliga läxor i verksamheterna, såsom till exempel extra lästräning eller att 
ta del av nyhetsvärdering. Det är något som de fortsätter att arbeta med.  

Utökning av antalet timmar idrottsämnet på grundskolan skedde 2020. F-6 skolorna 
arbetar tillsammans med SISU (Svenska idrottsrörelsen studieförbund) i Dalarna för att 
implementera mer rörelse i vardagen.    

Skolorna erbjuder läxhjälp inom ramen för fritidsverksamheten i f-6 och utökad tid på 
högstadiet 2 timmar/vecka.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där förslagsställaren önskar att som i 
ett led att skapa en hållbar kommun satsa på ungas hälsa genom att ta bort läxor och 
uppmuntra ungdomar att röra på sig en timme om dagen. Det skulle kunna vara en 
gemensam satsning för att få unga att röra på sig då statistik visas dagligen över ungas 
hälsostatus och mående.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för lärande 2022-09-08 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde lärande 2022-08-17 
Medborgarförslag 2021-10-20 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Medborgarförslaget avslås med följande motivering: 
Det är rektorerna som ansvarar för sin skolenhet och styr den inre organisationen. Enligt 
Skolverket är det lärare och rektorer som beslutar om de vill arbeta med läxor som en del i 
undervisningen.  Idag har rektorerna tagit ett gemensamt beslut i kommunen att de arbetar 
med funktionsdugliga läxor i verksamheterna, såsom till exempel extra lästräning eller att 
ta del av nyhetsvärdering. Det är något som de fortsätter att arbeta med.  

Utökning av antalet timmar idrottsämnet på grundskolan skedde 2020. F-6 skolorna 
arbetar tillsammans med SISU (Svenska idrottsrörelsen studieförbund) i Dalarna för att 
implementera mer rörelse i vardagen.    

Skolorna erbjuder läxhjälp inom ramen för fritidsverksamheten i f-6 och utökad tid på 
högstadiet 2 timmar/vecka.  

Sändlista 
Förslagsställaren 
Verksamhetsområde lärande 
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§ 39 OK LÄR 2021/00229-2 

 

Svar på medborgarförslag om skolskjuts på skollov 
Beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med följande motivering: 
Orsa kommun avser att fortsätta samarbetet och följa skolskjutsreglemente gällande 
Dalarnas län - förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola samt 
bilaga med kommunens lokala beslut, reviderad version gällande från höstterminen 
2021. Därmed beviljas inte skolskjuts av särskilda skäl till alla barn i behov av stöd 
skolskjuts till och från fritids och inte heller under skolloven. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har kommit in där förslagsställaren föreslår att kommunen 
utreder i första hand möjligheten att barn med rätt till särskild skolskjuts får åka 
särskild skolskjuts till och från fritids på loven och i andra hand att barn med rätt till 
särskild skolskjuts alltid har rätt att åka till och från fritids om fritidsplats behövs för 
barnets utveckling och hälsa. 

Enligt skollagen (9 kap. 15b §) så har en elev i förskoleklass med offentlig huvudman 
rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats 
där utbildningen bedrivs och tillbaka. Och enligt 10 kap. 32 § skollagen så har elever i 
grundskolan med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i 
anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om 
sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.  

I lagen avses utbildning, inte fritidsverksamhet. Det finns även ett skolskjuts-
reglemente som anger att ansökan om skolskjuts kan ske av särskilda skäl om eleven 
har någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedställning eller annan särskild 
omständighet. Skolskjuts av särskilda skäl gäller även det till och från utbildning. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för lärande 2022-09-08 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde lärande 2022-08-25 
Medborgarförslag 2021-11-23 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
Medborgarförslaget avslås med följande motivering: 
Orsa kommun avser att fortsätta samarbetet och följa skolskjutsreglemente gällande 
Dalarnas län - förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola samt 
bilaga med kommunens lokala beslut, reviderad version gällande från höstterminen 
2021. Därmed beviljas inte skolskjuts av särskilda skäl till alla barn i behov av stöd 
skolskjuts till och från fritids och inte heller under skolloven. 

Sändlista 
Förslagsställaren 
Verksamhetsområde lärande 
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§ 40 OK KS 2022/00302-1 

 

Tilläggsavtal med bilagor mellan Region Dalarna och 
Dalarnas kommuner avseende kollektivtrafik, skatteväxling 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner 
om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av 
kollektivtrafiken” (skatteväxlingsavtalet), med bilaga 2 och 3, godkänns. 

2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att Region Dalarna och samtliga 
kommuner i länet fattar motsvarande beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Dalarna skickade den 17 juni 2022 ut ett förslag till tilläggsavtal till det avtal 
som tecknades mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner om ansvar, 
samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av kollektivtrafiken. Tilläggsavtalet 
gäller under förutsättning att samtliga kommuner godkänner avtalets innehåll. 
 
En granskning av tilläggsavtalet har gjorts av verksamhetsområde samhälle. Vid 
granskningen upptäcktes inga oklarheter. Verksamhetsområde samhälle föreslår därför 
kommunstyrelsen att godkänna tilläggsavtalet i sin helhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2022-09-13 
Beslutsmissiv 
Förslag till tilläggsavtal 
Bilaga 1 – Huvudavtal 
Bilaga 2 – Samverkansformer 
Bilaga 3 - Fördelningsnyckel 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner 
om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av 
kollektivtrafiken” (skatteväxlingsavtalet), med bilaga 2 och 3, godkänns. 

2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att Region Dalarna och samtliga 
kommuner i länet fattar motsvarande beslut. 

Yrkande 
Mikael Thalin (C) yrkar med instämmande av Anders Rosell (S) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Sändlista 
Region Dalarna 
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§ 41 OK KS 2022/00238-2 

 

Årsredovisning 2021, Norra Dalarnas samordningsförbund 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Norra Dalarnas 
samordningsförbund 2021.  
 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess enskilda ledamöter 
och ersättare i Norra Dalarnas samordningsförbund för verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Norra Dalarnas samordningsförbund (FINSAM) ansvarar för finansiell samordning på 
rehabiliteringsområdet inom den geografiska zonen för medlemskommunerna. 
Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Dalarna 
samt Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.  
 
Samordningsförbundet har lämnat sin årsredovisning för 2021. Revisorerna bedömer 
sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
och verksamhetsmål som är uppställda.  
 
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter för 
räkenskapsåret 2021. Kommunfullmäktige tar beslut om ansvarsfriheten och frågan 
behöver inte beredas i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-06-13 
Årsredovisning med revisionsberättelse 2021 
Revisionsrapporter 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Norra Dalarnas 
samordningsförbund 2021.  

Jäv 
Jan Segerstedt (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 

Sändlista 
Norra Dalarnas samordningsförbund 
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§ 42  

 

Delgivningar 
1. Protokollsutdrag Älvdalens 

kommunfullmäktige 2022-06-07 - 
Beviljande av ansvarsfrihet 

OK KS 2022/00048-17 
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