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Kommunfullmäktige 
Plats och tid: Järnvägsgatan 33, Röda kvarn, 2021-09-27 kl. 18:00-19:56, 

Ajournering 19:11-19:25. 

Beslutande: Se bifogad närvaro- och omröstningslista  
 

Övriga deltagare: Fredrik Jansson § 53.1 
Tyra Rowa, Hugo Rowa § 55.1 
Pär Johansson, Marilou Hamilton Levin § 61–62 
Marie Ehlin, kommunchef 
Anna Erkers, sekreterare 

Utses att justera: Per-Erik Wiik (C) och Gunilla Frelin (M) 
Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice  

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 
 

 53 - 68 

 ______________________________________ 

Anne-Marie Fröjdh, ordförande 
 

 

 ______________________________________ 

Per-Erik Wiik, justerare              Gunilla Frelin, justerare 

 

____________________________________________________________ 
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Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2021-09-27 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
Mottagande 3 

Informationsärenden 4 

Förändring av dagordning 5 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 
(SD) 

6 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ersättare i styrelsen för Orsa 
Vatten och Avfall AB (V) 

7 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen 
(C) 

8 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ordinarie ledamot i Orsa 
byggnadsnämnd (S)  

9 

Sammanträdesplan 2022, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 10 

Policy för vatten och avlopp 11 

Plan för vatten och avlopp 2021-2025 12 

Ny taxa från år 2022, Brandkåren Norra Dalarna 13 

Svar på motion om alkoholservering i kommunens lokaler 14 

Svar på interpellation angående information om projektet Slipstenen 16 

Delgivningar 17 
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§ 53  

 

Mottagande 
1. Medborgarförslag om 

vindkraftsetablering i norra Orsa 
Medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning.  

OK KS 2021/00274-2 

   

2. Medborgarförslag om röjning av 
gräs och sly vid gångtunnel 
Medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

OK KS 2021/00412-2 
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§ 54  

 

Informationsärenden 
1. Uppmärksammande av EM-

medaljörer i hiphop 
Kommunfullmäktige uppvaktar Hugo och 
Tyra Rowa som vunnit EM-guld i olika 
genrer inom hiphop. EM-medaljörerna 
bjuder på en dansuppvisning.  

OK KS 2021/00027-49 

2. Ung förändringskraft 
Ärendet utgår. 

OK KS 2021/00027-50 

3. Information från revisorerna 
Ärendet utgår. 

OK KS 2021/00027-51 

4. Information från kommunstyrelsens 
ordförande 
Mikael Thalin (C) kommunstyrelsens 
ordförande, informerar om det särskilda 
boendet Slipstenen, SÄBO, där 
detaljplanprocessen tar längre tid än 
beräknat. Detaljplanytan är nedminskad 
vilket resulterar i att flytt av vårdcentral 
inte längre är aktuell. Mycket fokus på att 
ge tydliga svar på frågor som uppkom från 
invånarna i samband med samråd med 
kommunen. 

Övrig information handlar om 
Grönklittsgruppen och företagsklimatets 
rankingutveckling mellan 2012-2021. 

 

 

 

OK KS 2021/00027-52 
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§ 55 OK KS 2021/00411-2 

 

Förändring av dagordning 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner den förändrade dagordningen med tillägg av ett extra 
beslutsärende:  

• Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen (SD). 
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§ 56 OK KS 2021/00411-1 

 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare i 
kommunstyrelsen (SD) 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Britt-Marie Olsson (SD) och väljer 
Tomas Alfredsson (SD) som ersättare i kommunstyrelsen från och med 2021-09-27 till 
31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Britt-Marie Olsson (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2021-09-20 

Yrkanden  
Ordförande i valberedningen, Jan Segerstedt, föreslår Tomas Alfredsson som ersättare 
i kommunstyrelsen från och med 2021-09-27 till 31 december 2022. 

Beslutsgång  
Ordförande ställer proposition på Jans Segerstedts förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  

Sändlista 
Den valda 
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§ 57 OK KS 2021/00388-1 

 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ersättare i styrelsen 
för Orsa Vatten och Avfall AB (V) 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Tony Samuelsson (V) som ersättare i 
styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB. Fyllnadsval sker på nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Tony Samuelsson (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Orsa 
Vatten och Avfall AB. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2021-09-06 

Yrkanden  
Vice ordförande i valberedningen, Anders Rosell (S) yrkar att förslag på ersättare 
kommer på nästa sammanträde. 

Beslutsgång  
Ordförande ställer proposition på Anders Rosells förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Sändlista 
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§ 58 OK KS 2021/00391-2 

 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ledamot i 
kommunstyrelsen (C) 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Anders Hjärpsgård (C) som ordinarie 
ledamot i kommunstyrelsen. Fyllnadsval sker på nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Hjärpsgård (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2021-09-08 

Yrkanden  
Ordförande i valberedningen, Jan Segerstedt yrkar att förslag på ersättare kommer på 
nästa sammanträde. 

Beslutsgång  
Ordförande ställer proposition på Jans Segerstedts förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Sändlista 
- 
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§ 59 OK KS 2021/00288-2 

 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ordinarie ledamot i 
Orsa byggnadsnämnd (S) 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Niklas Sjödin (S) som ordinarie 
ledamot i Orsa byggnadsnämnd. Fyllnadsval sker på nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Niklas Sjödin (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Orsa 
byggnadsnämnd. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2021-06-29 

Yrkanden  
Vice ordförande i valberedningen, Anders Rosell (S) yrkar att förslag på ersättare 
kommer på nästa sammanträde. 

Beslutsgång  
Ordförande ställer proposition på Jans Segerstedts förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  

Sändlista 
- 
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§ 60 OK KS 2021/00360-2 

 

Sammanträdesplan 2022, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 
Beslut 
Kommunfullmäktige att ordinarie sammanträden under 2022 sker enligt följande: 
 

14 februari, 4 april, 30 maj samt  
24 oktober, 28 november och 12 december. 

 
Samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 om inte ordförande beslutar annat. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde service och utveckling har upprättat ett förslag till 
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt förslaget 
sammanträder både styrelsen och fullmäktige på måndagar (undantaget styrelsen i 
februari). 
 
Utskott och nämnder tar beslut om sina sammanträdesdagar. En fullständig 
sammanträdesplan kommer att delges styrelsen och fullmäktige när alla instanser har 
tagit beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-08-24 
Förslag till sammanträdesplan 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ordinarie sammanträden under 
2022 sker enligt följande: 
 

14 februari, 4 april, 30 maj samt  
24 oktober, 28 november och 12 december. 

 
Samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 om inte ordförande beslutar annat. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ordinarie sammanträden under 2022 sker 
enligt följande:  
 

31 januari, 23 februari, 21 mars, 11 april, 16 maj, 20 juni samt  
19 september, 31 oktober, 21 november och 19 december. 

 
Samtliga sammanträden börjar kl. 13.00 om inte ordförande beslutar annat. 

Sändlista 
- 
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§ 61 OK KS 2021/00214-2 

 

Policy för vatten och avlopp 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer reviderat förslag till Policy för vatten och avlopp daterat 
2021-06-08. 

Sammanfattning av ärendet 
I policyn för vatten- och avlopp (VA-policyn) anges övergripande mål för vatten- och 
avloppsförsörjningen (VA-försörjningen) samt riktlinjer för dess utveckling. Syftet med 
policyn är att skapa förutsättningar för att prioritera insatser för att uppnå en hållbar 
VA-försörjning utifrån de lokala förutsättningarna.   
 
Utgångspunkten i VA-policyn är även de lagkrav som gäller inom VA-försörjningen, 
exempelvis Miljöbalken, Lagen om allmänna vattentjänster, Plan- och bygglagen, 
Vattendirektivet, Drickvattenföreskriften och andra föreskrifter och förordningar. Det 
finns också olika nationella och regionala miljömål som ska beaktas liksom lokala mål 
och visioner. Förslaget är en revidering av den policy som fastställdes i 
kommunfullmäktige 2016-02-15.  
 
I övrigt är de viktigare förändringarna att alla fastigheter inom verksamhetsområde för 
allmänt VA ska vara anslutna till den allmänna VA-anläggningen och en specificering 
av god kostnadstäckning vid VA-utbyggnad till 70 % täckningsgrad. Dessutom föreslås 
VA-taxan stimulera samtidig anslutning av vatten respektive avlopp. Tidigare mål om 
att skattemedel inte ska användas föreslås tas bort (behöver ej stå i policy).   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-06 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-06-02 
Policy för vatten och avlopp daterad 2021-06-08 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige fastställer reviderat förslag till Policy för vatten och avlopp daterat 
2021-06-08. 

Yrkande 
Magnus Bjurman (S) yrkar bifall till förslaget. 

Sändlista 
Nodava 
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§ 62 OK KS 2018/00876-44 

 

Plan för vatten och avlopp 2021–2025 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer VA-plan, plan för vatten och avlopp 2021-2025. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2016 skapade Orsa en strategisk och långsiktig vatten– och avloppsplan (VA-plan). VA-
planen är ett viktigt verktyg i kommunens arbete och ska revideras var fjärde år. Planen har 
sin utgångspunkt i Policy för vatten och avlopp, Översikt för vatten och avlopp, lagkrav 
samt lokala, regionala och nationella mål och visioner.  
Förslaget till VA-plan är en revidering av nuvarande VA-plan. De viktigare förslagen på 
ändring är att större hänsyn tas till Orsa kommuns samhällsutveckling och ekonomiska 
förutsättningar för VA-kollektivet, med tanke på den kommunala VA-anläggningens stora 
utmaningar. Det har bidragit till att södra Orsa inte föreslås byggas ut med kommunalt VA, 
istället föreslås utbyggnad ske i Stenberg som har likvärdiga behov, en tydlig efterfrågan 
och bättre ekonomiska möjligheter till utbyggnad (både vatten och avlopp). I nästa skede 
(efter 2025) föreslås VA-utbyggnad fortsätta upp i Oljonsbyn i första hand avseende avlopp. 
Områdets avgränsning och frågan om dricksvatten ska utredas under planperiod 2021 – 
2025. Föreslagen utbyggnadsplan bedöms inte föranleda negativ påverkan på exploatering i 
södra Orsa då kommunalt VA kan utnyttjas för befintliga planer och det råder stor 
begränsning av exploatering på grund av olika skyddsintressen. Däremot bedöms 
samhällsutveckling i Stenberg-Oljonsbyn med omnejd gynnas.  
Dessutom läggs stor kraft på att utveckla kommunens vattenledningsföreningar som under 
överskådlig tid framöver kommer ha stor roll för vattenförsörjning inom kommunen. Skydd 
av alla större vattentäkter är redan initierat liksom en studiecirkel med företrädare för 
föreningar och berörda aktörer i kommunen i syfte att utveckla föreningarnas kort- och 
långsiktiga förmåga att upprätthålla och utveckla vattenförsörjningen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-06  
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-06-02 Plan för vatten och avlopp 2021–2025, daterad 
2021-06-08  
Samrådsredogörelse  
Sammanställning Länsstyrelsens synpunkter med svar/ställningstaganden 2021-06-23  
Översikt, vatten och avlopp  
Plan, vatten och avlopp 2017–2020 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige fastställer reviderat förslag till Policy för vatten och avlopp daterat 
2021-06-08. 

Yrkande 
Mikael Thalin (C) yrkar bifall till förslaget. 

Sändlista 
Nodava 
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§ 63 OK KS 2021/00254-2 

 

Ny taxa från år 2022, Brandkåren Norra Dalarna 
Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget om ny taxa för Brandkåren Norra Dalarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande taxa för Brandkåren Norra Dalarna har indexuppräknats enligt prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV). I övrigt följer Brandkåren Norra Dalarna de 
prislistor som ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt 
Brandskyddsföreningens restvärderäddning (RVR). 
 
Gällande Taxan för ”årlig avgift direktkoppling till BRAND” har den höjts enligt PKV 
samt 600 kr/år. Höjningen på 600 kr/år beror på att tjänsten för larmöverföring till 
SOS har upphört att gälla och för att säkerställa en kvalitetssäkrad larmöverföring tar 
SOS ut en kostnad motsvarande 600 kr/år. 
 
Den nya taxan föreslås gälla från och med 2022-01-01. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-06 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-07-06 
Förslag till ny taxa daterad 2021-05-13 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget om ny taxa för Brandkåren Norra Dalarna.  

Yrkande 
Mikael Thalin (C) yrkar bifall till förslaget. 

Sändlista 
BRAND 
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§ 64 OK KS 2021/00208-2 

 

Svar på motion om alkoholservering i kommunens lokaler 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att i riktlinjer för 
alkoholserveringar förtydliga att alkoholservering i kommunens anläggningar och 
lokaler inte får ske när barn och ungdomsverksamhet bedrivs. Motionen anses därmed 
besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i fullmäktige har lämnat en motion som gäller alkoholservering i 
kommunens lokaler. Motionen har två yrkanden där det första är att ingen 
alkoholservering tillåts i kommunens idrottsanläggningar och lokaler där det 
förekommer barn- och ungdomsverksamhet. Det andra yrkandet är att föreningar som 
får kommunalt stöd inte får servera alkohol i kommunens anläggningar och lokaler. 
  
Verksamhetsområde samhälle föreslår, efter samråd med kommunens 
alkoholhandläggare, att motionen ska avslås. I tjänsteutlåtandet framförs bland annat 
att fritidsanläggningarna i Orsa även har andra funktioner. Fritidsanläggningarna 
används oftast till idrott och barn- och ungdomsverksamhet, men även för andra 
evenemang som till exempel företagsmässan i ishallen. Det är positivt att kommunen 
kan använda hallarna även till andra ändamål och på så sätt öka nyttjandegraden. Ett 
beslut i motionens riktning enbart på grund av att lokalen är en fritidsanläggning kan 
innebära en begränsning för vilka arrangemang som läggs i Orsa. Varje arrangör måste 
söka serveringstillstånd om de vill servera alkohol och om kommunens egen 
handläggning bedömer att ett tillstånd kan beviljas borde det beslutet vara tillräckligt. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-06 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsenheten 2021-08-12  
Motion 2021-05-21 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige avslår 
motionen med hänvisning till att den omfattande prövning som sker inför ett 
myndighetsbeslut om serveringstillstånd bedöms tillräcklig för att skydda barn och 
unga från alkoholexponering. 

Yrkande 
Mikael Thalin (C) yrkar, med instämmande av Bengt-Åke Svahn (KD), att uppdra till 
kommunstyrelsen att i riktlinjer för alkoholserveringar förtydliga att alkoholservering i 
kommunens anläggningar och lokaler inte får ske när barn och ungdomsverksamhet 
bedrivs. Motionen anses därmed besvarad.  

Magnus Bjurman (S) med instämmande av Margareta Jansson (V) och Anders Rosell 
(S) yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Mikael Thalins (C) 
yrkande och Magnus Bjurmans (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Mikael Thalins (C) yrkande. 

Omröstning  
Omröstning begärs och ska genomföras.  
Kommunfullmäktige godkänner följande ordning: ja-röst för Mikael Thalins (C) 
yrkande och nej-röst för Magnus Bjurmans yrkande (S). Omröstningen utfaller med 18 
ja-röster och 10 nej-röster och 2 avstår (se omröstningsbilaga). Därmed beslutar 
kommunfullmäktige enligt Mikael Thalins (C) yrkande. 

Sändlista 
Socialdemokraterna 
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§ 65 OK KS 2021/00410-2 

 

Svar på interpellation angående information om projektet 
Slipstenen 
Beslut 
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.  
Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Joakim Larsson (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande, 
Mikael Thalin (C), med följande frågor: 

• Hur ser kommunstyrelsens ordförande på information till allmänheten om 
Slipstenen-projektet? 

• Ska kommunens Vision Orsa 2050 med ordalydelse ”Sveriges bästa 
invånardialog” gälla även för hur kommunen och kommunstyrelsen 
kommunicerar om det här projektet? 

• Bör inte all information om projektet delges till förtroendevalda och 
allmänheten löpande med saklig och objektiv information, även när det inte 
enbart finns positiv information om projektet? 

I svaret anger Mikael Thalin (C), kommunstyrelsens ordförande, att det är viktigt med 
information till allmänheten, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i viktiga 
framtidsfrågor som Slipstenen.  

Visionen om Sveriges bästa invånardialog till år 2050 omfattar viktiga framtidsfrågor 
inklusive Slipstenen.  

Sedan kommunfullmäktiges beslut att gå vidare med byggnationen av Slipstenen har 
information och diskussion skett vid samtliga möten med såväl strategiutskottet som 
kommunstyrelsen. I senaste fullmäktige fanns det ingen relevant information att delge. 

Det är viktigt att allmänheten få ta del av ett gediget och väl underbyggt material i 
detaljplaneprocessen. En process som i sig är ett exempel på en invånardialog. En 
saklig och objektiv dialog skapas när all fakta är på bordet. 

Sändlista 
Moderaterna 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 66  

 

Delgivningar 
1. Protokollsutdrag från Mora 

Kommunfullmäktige 2021-06-21 - 
Gemensam miljö- och byggnadsnämnd 
med tillhörande förvaltning 

OK KS 2017/00422-31 

2. Beslut om efterträdarval 
kommunfullmäktige (C) 

OK KS 2021/00259-3 
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