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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 2019-11-25 kl. 18:00 
Plats: Tingssalen, Orsa kommunhus 

Musikskolan spelar i kommunhusets entré från kl 17.30! 

Revidering 2019-11-22: Förslag om tillägg av två extraärenden, se punkt 
23 och 24. 

Öppnande, närvaro, justering 

Informationsärenden 
1. Minnesgåva 2019
2. Information från musikskolan (Ingalill Sörlin)
3. Miljöpris 2019
4. Information från kommunstyrelsens ordförande

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och 
frågor 

1. Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

Besvarande av interpellationer och frågor 
1. Mottagande och besvarande av interpellationer och frågor

Beslutsärenden 
1. Revisorernas bedömning av delårsrapporten och övrig

information
Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.

2. Delårsrapport 2019
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten 2019.

3. Kommunalskatt 2020
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala skattesatsen år 2020 är
oförändrad sedan förra året, dvs. 22:42 per skattekrona.

Allmänpolitisk debatt om budgeten 

4. Drift- och investeringsbudget 2020
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till drift- och investeringsbudget
2020 enligt bilaga innehållande budget 2020 med plan för 2021 - 2023 med
minskade intäkter om 2,8 Mkr avseende LSS-utjämningen fr o m år 2021
samt följande förändringar:

Föreslagna besparingar ska inte genomföras: 
Förskola 200 000 
Verksamhetsområde samhälle 200 000 
Musikskolan  500 000 
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Budgeten utökas:  
Verksamhetsområde Lärande  
Barnomsorg kvällstid  400 000  
Grundskola/förskola (ej fördelade medel)  800 000 

 
Verksamhetsområde omsorg  
Hälso- och sjukvård samt äldreomsorg (ej 
fördelade medel)  

1 700 000  
 
 

Kommunstyrelsen  
Till kommunstyrelsens förfogande (bland 
annat till solenergiutbyggnad och 
investeringsplan för de fyra skolorna)  

3 000 000  

Totalt summa kr  6 800 000  
 
Ekonomiavdelningen ges mandat att göra vissa justeringar av de ekonomiska 
ramarna mellan olika verksamheter vid årets slut utifrån utfallet av fördelning 
av hyreskostnader, kapitalkostnader och lönerevision med mera. 
 

 5. Begäran om borgen från Inlandsbanan (protokollsutdrag från extra 
kommunstyrelse delas på sammanträdet) 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Inlandståget AB:s (helägt dotterbolag till av kommunen delägda 
Inlandsbanan AB) låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 
631 579 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

 6. Aktieägaravtal Inlandsbanan (protokollsutdrag från extra 
kommunstyrelse delas på sammanträdet) 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till aktieägaravtal med 
Inlandsbanan AB. 
 

 7. Ägardirektiv Inlandsbanan AB (protokollsutdrag från extra 
kommunstyrelse delas på sammanträdet) 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till ägardirektiv för Inlandsbanan AB 
med koncern enligt till ärendet hörande handlingar. 
 

 8. Bolagsordning, Inlandsbanan AB (protokollsutdrag från extra 
kommunstyrelse delas på sammanträdet) 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till bolagsordning för Inlandsbanan AB 
enligt till ärendet hörande handlingar. 
 

 9. Svar på motion angående E45 Vattnäs - Trunna 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen gällande ny sträckning Vattnäs – 
Trunna. 
 

 10. Policy för IT-säkerhet 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar policy för IT-säkerhet. 
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 11. Utbetalning av partistöd 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2020 i enlighet med 
antagna regler för partistöd. 
 

 12. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2019 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej färdigbehandlade 
motioner och medborgarförslag. 
 

 13. Sammanträdesplan 2020 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ordinarie sammanträden med fullmäktige  
under 2020 sker enligt följande:  
24 februari, 30 mars, 25 maj, 5 oktober och 30 november  
Samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 om inte ordförande beslutar annat. 

 14. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta redovisat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område att gälla från och med 1 januari 2020, 

2. upphäva taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
antagen i Orsa kommun 2013-11-25 § 54, 

3. timtaxan ska vara 1070 kronor, 
4. Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 

höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med 
den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 
webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är 
oktober månad 2019. 

Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken. 

 15. Revidering av timtaxan för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. delegera till Mora Orsa miljönämnd att besluta om att uppdatera 
taxebestämmelserna utifrån ändringar i den nya kontrollförordningen 
(EU) 2017/625. 

 16. Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. anta redovisat förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens 
område att gälla från och med 1 januari 2020,  

2. upphäva taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område antagen i 
Orsa kommun 2012-09-24 § 45.  

Beslutet är fattat med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 
14 § strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhets-
myndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella 
solningsanläggningar. 
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 17. Beslut rörande förskolorna Lindan 1 och Lindan 2 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bygga två nya förskoleavdelningar vid 
Trimsarvets förskola så snart som möjligt. 
 

 18. Hälso- och friskvårdspolicy 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar hälso- och friskvårdspolicyn. 
 

 19. Handlingsprogram trygghet och säkerhet 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar föreslaget program för trygghet och säkerhet och 
tillhörande delprogram. 

 20. Reglemente krisledningsnämnden 2019 - 2022 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar reglementet för krisledningsnämnden  
2019 – 2022. 

 21. Styrdokument krisberedskap 2019 - 2022 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet för krisberedskap och civilt 
försvar för mandatperioden 2019 - 2022. 
 

 22. Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ledamot till 
byggnadsnämnden 
 

 23. Extra ärende: Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ledamot till 
kommunstyrelsen 
 

 24. Extra ärende: Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare till 
miljönämnden 

 
 

 

Anne-Marie Fröjdh Ann-Therese Albertsson 
Ordförande Kommunchef 
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