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Kommunfullmäktige 

Plats och tid: Röda Kvarn, 2018-05-28 kl. 18:00 – 20:00. 

Beslutande: Enligt bifogad närvaro- och omröstningslista 
 

Övriga deltagare: Annika Rullgård, förslagsställare 
Sanna Mjösberg, förslagsställare 
Elsmarie Laggar Bjäregård, ordförande kommunrevisorerna 
Kåre Olsson, kommunrevisor 
Mats Wahlström, kommunrevisor 
Susanne Andersson, kommunrevisor 
Kristina Olsson, CCC Ungdom 
Ann-Therese Albertsson, kommunchef 
Camilla Staberg, sekreterare 
 

Utses att justera: Bo Lindblad (C) och Gunilla Elings Friberg (S) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice den 5 juni 

Underskrifter: _____________________________________ 

Camilla Staberg, sekreterare 

 

Paragraf  232 - 53  

 _____________________________________ 

Anne-Marie Fröjdh, ordförande 

 

 

 _____________________________________ 

Bo Lindblad                     Gunilla Elings Friberg, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

Överklagningstid: 2018-06-07 – 2018-06-28 

Anslaget sätts upp: 2018-06-07 Anslaget tas ner: 2018-06-29 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor 3 

Informationsärenden 4 

Svar på medborgarförslag om utbildning i skillnaden mellan vetenskap 
och pseudovetenskap 

5 

Svar på medborgarförslag om rustning av väg mellan reningsverket på 
Bunk och campingen 

5 

Svar på medborgarförslag om öppettider i Kulturhuset och anslagstavla 7 

Svar på medborgarförslag angående boende för ensamkommande 
barn/ungdomar under arton år 

8 

Revisionsberättelse år 2017 och anmärkning 9 

Årsredovisning 2017 11 

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma 
nämnderna och enskilda förtroendevalda i dessa organ 

12 

Begäran om överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 13 

Utökat lån till multiskidbanan 14 

Svar på motion om kompetensförsörjning 16 

Svar på motion angående utökning av tjänsteomfattning för MAS 17 

Plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 2018 - 2022 18 

Kosthantering i Orsa kommun 19 

Lokala trafikföreskrifter för tätbebyggt område 20 

Reglemente för internkontroll 21 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval som ledamot i 
demokratiberedningen (KD) 

22 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval som ersättare i styrelsen för 
Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB 

23 

Svar på interpellation om ombyggnad av Lillåhem Fel! 
Bokmärket 
är inte 
definierat. 

Svar på fråga om pendeltågstrafik 25 

Delgivningar 26 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 32  

 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, 
interpellationer och frågor 

1. Mottagande av motioner, 

medborgarförslag och 

interpellationer 

Inga sådana har överlämnats. För 

mottagande och besvarande av 

interpellation och fråga se §§ 51-52. 

OK KS 2018/00011-11 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 33  

 

Informationsärenden 

1. Information från förening 

Kristina Olsson från CCC Ungdom 

presenterar föreningen. Det är en 

samlingspunkt för motorintresserade 

ungdomar i Orsa. 

Föreningen har sitt garage i gamla 

Teaterbaren där det meckas både med 

bilar och mopeder. 

OK KS 2018/00011-20 

2. Kommunstyrelsens ordförande 

informerar 

Mikael Thalin (C) informerar om aktuella 

händelser och ärenden inom kommunen. 

Nyheter är bland annat att Grönklitts-

gruppen AB även i fortsättningen kommer 

att ha sitt huvudkontor i Orsa, en ny chef 

för verksamhetsområde samhälle, Birgitta 

Bogren, kommer att börja den 1 

september. Vidare information om 

pågående diskussioner kring VA-

situationen i Grönklitt. 

Direktionen för Region Dalarna kommer 

framöver behandla bland annat ärenden 

om projekt för ung företagsamhet, 

länsplan för infrastrukturinvesteringar och 

eventuell ytterligare skatteväxling. 

OK KS 2018/00011-22 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 34 OK KS 2017/00182-2 

 

Svar på medborgarförslag om utbildning i skillnaden mellan 
vetenskap och pseudovetenskap 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat genom att en 
hållbarhetsstrategi tas fram, delförslaget om att träna ungdomar i kritiskt tänkande 
lämnas vidare till rektor för beaktande i planeringen av det pedagogiska arbetet och att 
tipsa de i kommunen verksamma studieförbunden om att anordna årliga 
föreläsningstillfällen i förmågan att skilja mellan vetenskap och pseudovetenskap. 
Förslagen överlämnas till verksamhetsområde lärande och omsorg för beaktande. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att ge anställda inom offentlig 
förvaltning grundläggande kunskaper i att skilja mellan vetenskap och 
pseudovetenskap. Förslaget består av tre delar: att utbilda personal i skillnaden mellan 
vetenskap och pseudovetenskap, att träna ungdomar i kritiskt tänkande och att 
anordna årliga föreläsningstillfällen i saken. 
 
I tjänsteutlåtandet från verksamhetsområde service och utveckling föreslås att 
kommunen ska ta fram en hållbarhetsstrategi som stöds av vetenskapligt grundade 
fakta, vilket kan poängteras under arbetets gång.  
Skolan har redan idag som uppgift att lära eleverna att tänka kritiskt. Liknande projekt 
har genomförts och ett projektarbete enligt förslaget är fullt möjligt enligt läroplanen. 
När det gäller medborgarförslaget att anordna föreläsningar i ämnet så kan detta 
skickas vidare till de i kommunen verksamma studieförbunden som tips.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2018-04-09. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2018-02-28. 
Medborgarförslag med bilagor, 2017-05-02. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är 
besvarat genom att en hållbarhetsstrategi tas fram, delförslaget om att träna ungdomar 
i kritiskt tänkande lämnas vidare till rektor för beaktande i planeringen av det 
pedagogiska arbetet och att tipsa de i kommunen verksamma studieförbunden om att 
anordna årliga föreläsningstillfällen i förmågan att skilja mellan vetenskap och 
pseudovetenskap. Förslagen överlämnas till verksamhetsområde lärande och omsorg 
för beaktande. 
 

Sändlista 
Förslagsställaren 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 35 OK KS 2017/00449-2 

 

Svar på medborgarförslag om rustning av väg mellan 
reningsverket på Bunk och campingen 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat med motiveringen att 
området inte ägs av kommunen. Orsa kommun lämnar förslaget vidare till 
Grönklittsgruppen AB för kännedom och eventuell åtgärd. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att rusta vägen från reningsverket på 
Bunk till campingen.  
 
I tjänsteutlåtande från verksamhetsområde samhälle framgår det att området inte är 
kommunal mark utan ägs av Grönklittsgruppen. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2018-04-09.  

Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2018-02-08.  

Medborgarförslag, 2017-10-20. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat 
med motiveringen att området inte ägs av kommunen. Orsa kommun lämnar förslaget 
vidare till Grönklittsgruppen AB för kännedom och eventuell åtgärd. 

 

Sändlista 
Förslagsställaren 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 36 OK KS 2017/00025-2 

 

Svar på medborgarförslag om öppettider i Kulturhuset och 
anslagstavla 

Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget gällande öppettider under lördagar på 
kulturhuset. 
 

Förslaget gällande anslagstavla vid Kaffestugan/Saluhallen lämnas utan bifall med 
motiveringen att behovet av ytterligare en anslagstavla i centrum är begränsat. 
Kommunens egen informationsspridning går successivt över till digitala 
informationskanaler, bland annat i kommunhusets foajé och på internet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren vill att Kulturhuset ska vara 
öppet någon lördag i månaden samt att kommunen sätter upp en anslagstavla i 
närheten av Kaffestugan och Saluhallen i centrala Orsa. 
 
I tjänsteutlåtandet från verksamhetsområde samhälle anser verksamheten att det inte 
är kostnadseffektivt att Kulturhuset har lördagsöppet i större utsträckning än idag. I 
dagsläget är konsthallen öppen i samband med vernissage under lördagar. Utskottet för 
samhälle beslutade dock att detta förslag skulle bifallas. 
När det gäller anslagstavlor finns det anslagstavlor på flera platser i Orsa centrum 
vilket bedöms motsvara behovet. Kommunens egen informationsspridning går 
successivt över till digitala informationskanaler, bland annat i kommunhusets foajé och 
på internet. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2018-04-09. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2018-02-13. 
Medborgarförslag, 2016-12-02. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget gällande 
öppettider under lördagar på kulturhuset. 
 

Förslaget gällande anslagstavla vid Kaffestugan/Saluhallen lämnas utan bifall med 
motiveringen att behovet av ytterligare en anslagstavla i centrum är begränsat. 
Kommunens egen informationsspridning går successivt över till digitala 
informationskanaler, bland annat i kommunhusets foajé och på internet. 

Sändlista 
Förslagsställaren 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 37 OK KS 2017/00470-4 

 

Svar på medborgarförslag angående boende för 
ensamkommande barn/ungdomar under arton år 

Beslut 
Kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses besvarat med följande: 
Den 14 december 2017 fattade Orsa kommunstyrelse beslut om att upplåta bostäder 

under perioden fram till den 30 juni 2018 för den grupp ungdomar som tas upp i 

medborgarförslaget. Detta boende, EBO, är uppstartat och en boendestödjare är 

anställd för att arbeta med ungdomarna.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Den 27 november 2017 lämnades ett medborgarförslag med följande förslag till beslut:  

Att Orsa kommun låter barn och unga, som blivit uppskrivna i ålder eller på grund 

av orimligt lång handläggningstid hunnit fylla 18 år under sin asylprocess, får bo 

kvar på sitt boende, alternativt annat ordnat boende lämpligt för unga i Orsa, tills 

beslutet i deras asylprocess vunnit laga kraft.  

I tjänsteutlåtandet från verksamhetsområde omsorg hänvisas till kommunstyrelsens 
tidigare beslut den 14 december 2017 om att upplåta bostäder till ensamkommande 
barn/ungdomar som har blivit uppskrivna i ålder eller fyllt 18 år under tiden som de 
väntar på uppehållstillstånd. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2018-04-09. 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2017-12-14, §178.  
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde omsorg, 2018-03-06. 
Medborgarförslag, 2017-11-23. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses 
besvarat med följande: 
Den 14 december 2017 fattade Orsa kommunstyrelse beslut om att upplåta bostäder 

under perioden fram till den 30 juni 2018 för den grupp ungdomar som tas upp i 

medborgarförslaget. Detta boende, EBO, är uppstartat och en boendestödjare är 

anställd för att arbeta med ungdomarna.  

 

Sändlista 
Förslagsställarna 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 38 OK KS 2018/00179-1 

 

Revisionsberättelse år 2017 och anmärkning 

Beslut 
Kommunfullmäktige ställer sig bakom revisorernas anmärkning mot Mora Orsa 
miljönämnd för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll enligt 
revisionsberättelsen. 
 
Kommunfullmäktige ställer sig även bakom revisorernas kritik mot kommunstyrelsen 
för att inte ha haft tillfredsställande uppsikt över den gemensamma miljönämndens 
verksamhet och därför brustit i sin övergripande och samordnande ledningsfunktion 
enligt revisionsberättelsen. 
 
I övrigt läggs revisionsberättelsen till handlingarna. 
 
Noteras till protokollet att varje enskild fullmäktigeledamot inte deltar i beslutet för 
kommunstyrelsen eller miljönämnden som vederbörande är ledamot eller ersättare i. 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har i revisionsberättelsen för år 2017 riktat följande anmärkning och 
kritik: 
 
”Vi bedömer att den gemensamma miljönämnden saknat tillfredsställande system för 
styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Verksamheten har inte bedrivits på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt. Vi riktar därför anmärkning enligt 
kommunallagen 9 kap 17 §. Om anmärkning framställs så ska anledning till denna 
anges i revisionsberättelsen mot den gemensamma miljönämnden för: 
-bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll. 
 
Vi är kritiska mot att kommunstyrelsen inte tillfredsställande haft uppsikt över den 
gemensamma miljönämndens verksamhet och därför brustit i sin övergripande och 
samordnande ledningsfunktion” 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 37 ska kommunfullmäktiges ordförande i 
samråd med vice ordförandena bereda frågor och ärenden om ansvarsfrihet och 
anmärkning. Presidiet har berett ärendet och inhämtat yttrande från miljönämnden. 
Förslaget från presidiet är att kommunfullmäktige beslutar att rikta en anmärkning 
mot miljönämnden och kritik till kommunstyrelsen enligt revisorernas förslag. 

Beslutsunderlag 
Utlåtande, kommunfullmäktiges presidium, 2018-05-04. 
Revisionsberättelsen 2017. 
Yttrande från Mora Orsa miljönämnd, 2018-05-02 med följande bilagor: 
Slutlig revisionsrapport, Länsstyrelsen, 2014-02-19, och minnesanteckningar, 
Länsstyrelsen, 2016-05-27. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår: 
Kommunfullmäktige ställer sig bakom revisorernas anmärkning mot Mora Orsa 
miljönämnd för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll. 
 
Kommunfullmäktige ställer sig även bakom revisorernas kritik mot kommunstyrelsen 
för att inte ha haft tillfredsställande uppsikt över den gemensamma miljönämndens 
verksamhet och därför brustit i sin övergripande och samordnande ledningsfunktion. 
 
I övrigt läggs revisionsberättelsen till handlingarna. 
 

Sändlista 
Miljönämnden 
Kommunstyrelsen 
Revisorerna 
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§ 39 OK KS 2018/00044-2 

 

Årsredovisning 2017 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2017 för Orsa kommun. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Fastställande av årsredovisning för Orsa kommun 2017. 

Kommunrevisionen tillstyrker i sin revisionsberättelse att årsredovisningen för 2017 

godkänns. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2018-04-09. 

Förslag till årsredovisning 2017. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2017 för Orsa kommun efter 

redaktionella ändringar och överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna 

för godkännande. 

 

Sändlista 
Ekonomikontoret 

Utredare 
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§ 40 OK KS 2018/00044-6 

 

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, de 
gemensamma nämnderna och enskilda förtroendevalda i 
dessa organ 

Beslut 
Kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna och de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2017 enligt revisorernas 
tillstyrkan. 
 
Noteras till protokollet att kommunfullmäktige ställer sig bakom revisorernas 
anmärkning mot Mora Orsa miljönämnd för bristande styrning, ledning, uppföljning 
och kontroll enligt revisionsberättelsen, se § 38 men beviljar ansvarsfrihet för denna 
nämnd. 
 
Noteras till protokollet att varje enskild fullmäktigeledamot inte deltar i beslutet om 

ansvarsfrihet för den styrelse eller nämnd som vederbörande är ledamot eller ersättare 

i. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser. 
Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige beslutar 
om ansvarsfrihet enligt 5 kap. 24 §. 
 
Frågan om ansvarsfrihet eller anmärkning för en gemensam nämnd ska prövas av 
fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna (9 kap. 35 § KL).  

 
Kommunrevisionen tillstyrker i sin revisionsberättelse att kommunstyrelsen, 
nämnderna, de gemensamma nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ beviljas ansvarsfrihet för år 2017. 
 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelsen med bilaga för år 2017. 
 

Förslag till beslut 
Revisorerna tillstyrker: 
Kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna och de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2017. 
 

Sändlista 
Nämnder 
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§ 41 OK KS 2018/00125-1 

 

Begäran om överföring av investeringsmedel från 2017 till 
2018 

Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller äskade omföringar av investeringsmedel om 920 tkr från 

investeringsbudgeten 2017 till investeringsbudgeten 2018 enligt till ärendet hörande 

handlingar. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområdet Service och utveckling samt Mora Orsa Miljönämnd har 

inkommit med begäran att överföra oförbrukade investeringsmedel från 2017 till 2018. 

Service och utveckling 

Projekt 919204: anpassning av lokaler,   500 tkr 

Projekt 919205: inredning kommunhus        70 tkr 

 

Investeringarna har blivit förskjutna i tid. 

Miljönämnden 

Projekt 962605: 

uppgradering av verksamhetssystem ECOS 350 tkr 

 

Totalt sett begärs en överföring om 920 tkr av oförbrukade av investeringsmedel från 

2017 till 2018. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2018-04-09. 
Tjänsteutlåtande, ekonomikontoret, 2018-04-06. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla äskade omföringar av 

investeringsmedel om 920 tkr från investeringsbudgeten 2017 till investeringsbudgeten 

2018 enligt till ärendet hörande handlingar. 

 

Sändlista 
Service och utveckling 
Mora Orsa Miljönämnd 
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§ 42 OK KS 2016/00292-11 

 

Utökat lån till multiskidbanan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Beviljar Orsa Skidklubb ett räntefritt lån om 5 miljoner kr för byggande av 

Multiskidbana. 

• Godkänner Avtal om garanti för amortering av lån enligt bilaga. 

• Har tagit del av avtal för drift och underhåll samt nyttjanderättsavtal mellan 

Orsa Skidklubb och Grönklittsgruppen AB. 

• Detta beslut ersätter tidigare fattat beslut i kommunfullmäktige,  

2017-03-27, § 21. 

• Delegerar till kommunstyrelsen att hantera eventuella ändringar av avtalen. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa Skidklubb planerar att bygga en multiskidbana i Grönklitt och finansiärer är 

Allmänna arvsfonden, Dalarnas idrottsförbund, Grönklittsgruppen och Orsa kommun. 

Dessutom bidrar Orsa Besparingsskog med bergskross/grus. Projektet förväntas ge 

positiva effekter för såväl besöksnäringen som för friluftsliv och hälsa samt öka 

möjligheten för vuxna, unga och funktionshindrade att på ett säkert och tryggt sätt 

utöva bland annat skidåkning under barmarkssäsongen.  

Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars (§ 21) att bevilja ett lån om 2 mkr till Orsa 

Skidklubb som en del i finansieringen av multiskidbanan. Sedan beslutet togs har 

förutsättningarna ändrats och frågan har nu ställts till Orsa kommun om möjligheten 

att låna ut 5 mkr som ett räntefritt lån till skidklubben för att förverkliga projektet.  

Sedan tidigare finns ett beslut om bidrag från Orsa Kommun till projektet om 300 000 

avseende fiberinstallation. Det beslutet förväntas gälla även efter detta förnyade beslut 

kring lånefinansiering. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2018-05-15. 
Tjänsteutlåtande, kommunchefen, 2018-05-04. 
Presentation av multiskidbanan. 
Finansieringsplan, 2018-05-03. 
Avtal om garanti för amortering av lån 2018.  
Avtal om drift och underhåll avseende multiskidbanan. 
Nyttjanderättsavtal multiskidbanan. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande: 

1. Beviljar Orsa Skidklubb ett räntefritt lån om 5 miljoner kr för byggande av 

Multiskidbana. 

2. Godkänner Avtal om garanti för amortering av lån 
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3. Har tagit del av avtal för drift och underhåll samt nyttjanderättsavtal mellan 

Orsa Skidklubb och Grönklittsgruppen AB. 

4. Detta beslut ersätter tidigare fattat beslut i kommunfullmäktige,  

2017-03-27, § 21. 

5. Delegerar till kommunstyrelsen att hantera eventuella ändringar av avtalen. 

 

Sändlista 
Orsa Skidklubb 
Grönklittsgruppen AB 
Ekonomikontoret 
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§ 43 OK KS 2016/00246-3 

 

Svar på motion om kompetensförsörjning 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser att motionens första och andra förslag besvarade genom de 
projekt som pågår för att bli en effektiv och attraktiv kommun och det svar som 
redovisats om uppsägningar.  
 
Kommunfullmäktige bifaller det sista förslaget om att tidigare antagen 
kompetensförsörjningsstrategi återaktualiseras och genomförs. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Orsa kommunfullmäktige har lämnat en motion om 
kompetensförsörjning med tre förslag; att det snarast görs en utredning som visar på 
orsakerna till att uppsägningarna på egen begäran ökar, att utifrån den utredningen ta 
fram en plan för hur Orsa kommun kan bli bättre på att behålla de medarbetare som 
redan arbetar här och slutligen att den kompetensförsörjningsplan som togs fram 
tidigare, återaktualiseras, ses över och genomförs.  
 
I tjänsteutlåtandet från verksamhetsområde service och utveckling beskrivs att Orsa 
kommun står, precis som många andra kommuner, inför stora utmaningar att klara 
kompetensförsörjningen. För att få en bild av framtida utmaningar har kommunen 
därför påbörjat arbetet med att uppdatera kompetensförsörjningsstrategin. Utöver 
detta pågår projektet ”Lyfta Orsa”, som syftar till att bli en effektiv och attraktiv 
kommun, inte bara för de anställda utan även för de boende och kommunens 
företagare. Ytterligare en aktivitet som pågår är projektet ”Heltid som norm”, vilken 
kan medföra att kommunen får ut mer resurser per anställd medarbetare inom 
Kommunals avtalsområde.  
 
Personalomsättningen i Orsa kommun var 11,35% under 2017, vilket får anses som 
normalt. Enligt Statskontorets redogörelse för offentlig sektor brukar omsättningen 
totalt pendla mellan 10 - 13 %. Den största omsättningen i Orsa skedde på 
verksamhetsområde Lärande med 16,84 %. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2018-04-09. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2018-02-26. 
Motion, 2016-09-20. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionens första och andra 
förslag besvarade genom de projekt som pågår för att bli en effektiv och attraktiv 
kommun och det svar som redovisats om uppsägningar.  
 
Kommunfullmäktige bifaller det sista förslaget om att tidigare antagen 
kompetensförsörjningsstrategi återaktualiseras och genomförs. 

Sändlista 
Personalkontoret 
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§ 44 OK KS 2018/00040-2 

 

Svar på motion angående utökning av tjänsteomfattning för 
MAS 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad och tar upp frågan om medicinskt 
ansvarig sjuksköterskas finansiering efter att det tidsbegränsade statsbidraget på 25 % 
tar slut i december 2018 inom ramen för kommunens budgetarbete.   
 

Sammanfattning av ärendet 
Hans Sternbro (S) har inkommit med en motion angående tjänsteomfattningen för 
MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Orsa kommun. Hans Sternbro (S) yrkar ”att 
tjänsteomfattningen utökas från 50% till 100%”.  
 
I tjänsteutlåtandet från verksamhetsområde omsorg så beskrivs nuvarande 
tjänsteomfattning och ansvar för MAS. Även om tjänsteomfattningen är 100% så 
finansieras 25% av tjänsten av de så kallade ”Löfvenpengarna” till och med december 
2018. Frågan om fortsatt finansiering av tjänsten som MAS föreslås därför att tas upp 
inom ramen för kommunens budgetprocess.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2018-04-09. 
Tjänsteskrivelse, verksamhetsområde omsorg, 2018-03-06. 
Motion, 2018-01-31. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad och tar 
upp frågan om medicinskt ansvarig sjuksköterskas finansiering efter att det 
tidsbegränsade statsbidraget på 25 % tar slut i december 2018 inom ramen för 
kommunens budgetarbete.   
 

Sändlista 
Omsorgen 

MAS 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Sammanträdesdatum: 2018-05-28 
Dokument nr: OK KS 2018/00013-9 

18(26) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 45 OK KS 2017/00384-6 

 

Plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 
2018 - 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar, under förutsättning att planen antas i Mora och Älvdalens 
kommuner, förslaget till kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering för Mora, Orsa och Älvdalens kommun 2018 - 2022, daterad 2018-01-
30. 
 
Kommunfullmäktige utser styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB som politisk 

referensgrupp att delta i den lokala avfallsplanegruppens arbete. 

Sammanfattning av ärendet 
Planen utgör tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering 

kommunens renhållningsordning. Under kommande planperiod prioriteras arbete med 

att förebygga avfall och minska avfallsmängder. Åtgärden ”Dalarna minskar avfallet” 

stärker detta arbete och ger möjlighet för olika samhälls- och verksamhetssektorer att 

bidra. Under planperioden avses arbete för att minska matsvinn i kommunal 

kostverksamhet med målsättningen att halvera matsvinnet till år 2030 där halva vägen 

uppnåtts år 2022. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2018-05-15.  

Förslag till kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering med 

bilaga 1 - 5, 2018-01-30.  

Samrådsredogörelse avfallsplan samt gemensamt faktaunderlag avfallsplan. 

Protokollsutdrag, Orsa Vatten och Avfall AB, 2018-02-20. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige antar, under förutsättning att planen antas i Mora och Älvdalens 
kommuner, förslaget till kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering för Mora, Orsa och Älvdalens kommun 2018 – 2022, daterad  
2018-01-30.  
 
Kommunfullmäktige utser styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB som politisk 

referensgrupp att delta i den lokala avfallsplanegruppens arbete. 

Sändlista 
Orsa Vatten och Avfall AB 

NODAVA AB 

Miljökontoret 

Älvdalens kommun 

Mora kommun 
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§ 46 OK KS 2017/00443-4 

 

Kosthantering i Orsa kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kosthanteringen inom Orsa kommun sker enligt 
alternativ A dvs. kall huvudkomponent till lunch och middag inom omsorgen och 
tillagad varm lunch till skolan. Alternativet innebär också en utbyggnad av Orsaskolans 
kök till ett tillagningskök. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016 att bygga om Lillåhem på grund av arbetsmiljö-
skäl, förbättrad upplevelse för brukare och behovet av att möta framtida efterfrågan på 
omsorg. Konsekvensen blir även en omorganisation inom kostenheten för att klara 
matproduktionen, leva upp till arbetsmiljökraven och säkra livsmedelskraven i Orsa 
kommun. Lillåhems produktionskök läggs ner vid ombyggnationen och det innebär att 
kommunen inte klarar matproduktionen till omsorgen i nuvarande kök.  
 
Frågan har utretts och utredningen har fokuserat på varm eller kall huvudkomponent. 
Varm huvudkomponent levereras varm, kall huvudkomponent levereras kall och 
uppvärms vid servering. Utredningen har även presenterat olika förslag på hur man 
kan organisera sig. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2018-05-15.  
Tjänsteutlåtande med bilagor, verksamhetsområde service och utveckling, 2018-04-05. 
Risk- och konsekvensanalys från kostenheten och verksamhetsområde omsorg,  
2018-04-09.  
Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11, 2018-04-10. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kosthanteringen inom Orsa kommun sker enligt 
alternativ A dvs. kall huvudkomponent till lunch och middag inom omsorgen och 
tillagad varm lunch till skolan. Alternativet innebär också en utbyggnad av Orsaskolans 
kök till ett tillagningskök. 
 

Sändlista 
Kostenheten 

Orsa Lokaler AB 

Omsorgen 

Lärande 
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§ 47 OK KS 2018/00091-1 

 

Lokala trafikföreskrifter för tätbebyggt område 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner den nya utformningen av lokala trafikföreskrifter för 

tätbebyggt område (2034 2018:01). 

 

Sammanfattning av ärendet 
Vid en översyn av de lokala trafikföreskrifterna och vägmärken som har gjorts under 

2017 så framkom vissa brister. Som ett första steg i att rätta till dessa så revideras de 

lokala trafikföreskrifterna för tätbebyggt område. Förslaget innebär en utökning av det 

tätbebyggda området, vilket kan medföra ändringar och ett helhetstänk av 

hastighetsbegränsningar. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2018-04-09. 

Kartor och skrivelse avseende snöskoteråkning 2018-04-06.  

Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2018-03-14.  

Förslag nya trafikföreskrifter, 2034 2018:01. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den nya utformningen av 

lokala trafikföreskrifter för tätbebyggt område. 

 

Sändlista 
Verksamhetsområde samhälle 
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§ 48 OK KS 2018/00059-6 

 

Reglemente för internkontroll 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för internkontroll för Orsa kommun 
enligt bilaga. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde service och utveckling har utrett hur kommunförvaltningens 
internkontroll ska organiseras och formaliseras. Utredningen har visat att det första 
steget bör innebära att upprätta ett reglemente för internkontroll. Reglementet ska 
tydliggöra ansvarsförhållandena och ge anvisningar för årliga internkontrollplaner.  
Det gäller för hela Orsa kommun, men kommer att verkställas i kommunstyrelsens 
förvaltning till att börja med. 

 
Kommunstyrelsen remitterade förslaget till miljönämnden och byggnadsnämnden för 
synpunkter. Utredningen har också tagit del av en revisionsrapport angående Orsa 
kommuns internkontroll. Rapporten överensstämmer med de brister och 
förbättringsmöjligheter som kommunens utredning har konstaterat. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2018-05-15. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2018-05-04. 
Bilaga 1: Reglemente för internkontroll Orsa kommun 
Bilaga 2:”På den säkra sidan”, SKL 
Bilaga 3: Internkontrollplan Älvdalens kommun 
Bilaga 4: Revisionsrapport för Orsa kommun ”Granskning av kommunens interna 
kontroll 2018”. 
Protokollsutdrag, Mora Orsa miljönämnd, 2018-05-02. 
Protokollsutdrag, Orsa byggnadsnämnd, 2018-04-11. 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2018-03-12. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 
Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för internkontroll för Orsa kommun 
enligt bilaga. 
 

Sändlista 
Verksamhetsområde service och utveckling 
Mora Orsa miljönämnd 
Orsa byggnadsnämnd 
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§ 49 OK KS 2018/00120-1 

 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval som ledamot i 
demokratiberedningen (KD) 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Malin Sundin Grindal (KD) som 

ledamot i demokratiberedningen. 

Väljer Lars-Olov Simu (KD) som ny ledamot i demokratiberedningen resterande 

mandatperiod och längst tom 2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har inrättat en demokratiberedning med representanter från varje 

parti som är representerat i fullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2018-03-26. 

 

Yrkanden 
Valberedningens ordförande Ronnie Lovén (C) föreslår att fullmäktige godkänner 

avsägelsen från Malin Sundin Grindal (KD) som ledamot i demokratiberedningen och 

väljer Lars-Olov Simu (KD) som ny ledamot resterande mandatperiod och längst tom 

2018. 

  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Ronnie Lovéns förslag om godkännande av 

avsägelsen och därefter på förslaget om fyllnadsval och finner att kommunfullmäktige 

bifaller båda förslagen. 

 

Sändlista 
Lars-Olov Simu 

Malin Sundin Grindal 
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§ 50 OK KS 2018/00114-1 

 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval som ersättare i 
styrelsen för Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Abdirahman Ahmed Nur (S) som 

ersättare i styrelsen för Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB. 

Fyllnadsvalet skjuts upp till ett senare sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Abdirahman Ahmed Nur (S) har avsagt sig sin plats i styrelsen för Orsabostäder AB och 

Orsa Lokaler AB. 

 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2018-03-16. 

 

Yrkanden 
Valberedningens ordförande Ronnie Lovén (C) föreslår att fullmäktige godkänner 

avsägelsen från Abdirahman Ahmed Nur (S) som ersättare i styrelsen för Orsabostäder 

AB och Orsa Lokaler AB. 

  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Ronnie Lovéns förslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Sändlista 
Orsabostäder AB/Orsa Lokaler AB 
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§ 51 OK KS 2018/00011-12 

 

Svar på interpellation om ombyggnad av Lillåhem 

Beslut 
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. 

Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Hjördis Nyström (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. I 
interpellationen ställs frågor om statusen för ombyggnationen av det särskilda boendet 
Lillåhem, den senaste ekonomiska kalkylen för ombyggnationen och förklaringar till 
ändringar i denna samt vilken strategi majoriteten i kommunen har för att tillgodose 
det ökade behovet av äldreboende. 

I svaret från kommunstyrelsens ordförande, Mikael Thalin (C), beskrivs statusen för 
projektet med att projektering pågår, upphandling förbereds och byggstart förväntas 
ske i september 2019. Den senaste ekonomiska kalkylen säger att ombyggnads-
kostnaden blir 102 miljoner (exklusive moms). Det innebär att hyreskostnaden för Orsa 
kommun ökar med ca 6,6 miljoner per år från det att bygget är färdigt, vilket finns med 
i budgetplaneringen. Kalkylerna har preciserats efter att beslutet om ombyggnation 
togs. Det faktiska priset framgår efter upphandling. 
 
Framtida strategi bygger på att utöka trygghetsboende och att ombyggnaden av 
Lillåhem gör att det finns tillräckligt med platser inom särskilt boende för överskådlig 
tid. Orsabostäder AB genomför just nu en boendeanalys och tillgänglighetsinventering i 
befintliga fastigheter. Därefter kan kommunen ta ställning till om vi kan lösa 
trygghetsboende inom befintliga hus eller om det blir nybyggnation eller en 
kombination av dessa. 
 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation, 2018-05-24 (delades på sammanträdet). 

Interpellation, 2018-05-23 (delades på sammanträdet). 

 

Sändlista 
- 
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§ 52 OK KS 2018/00234-2 

 

Svar på fråga om pendeltågstrafik 

Beslut 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. 

Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Bengt-Åke Svahn (KD) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande. Frågan 
gäller pendeltågstrafiken mellan Mora och Orsa och vad man idag gör för att trafiken 
ska kunna öppnas igen. Ytterligare en fråga är om kommunen kan påverka Dalatrafik 
AB och Inlandsbanan AB för att trafiken kan återupptas. 

I svaret från kommunstyrelsens ordförande, Mikael Thalin (C), informeras om att 
trafiken måste inordnas i den allmänna kollektivtrafiken och beslutas av Regional 
Kollektivtrafikmyndighet (RKM) som är Landstinget Dalarna. Orsa kommun kan inte 
ta ett eget beslut om detta. Försöket med pendeltågstrafik var en förstudie och ett sätt 
att påvisa nyttan och fördelen för beslutande myndighet. Vidare beskrivs att det är helt 
nödvändigt att nuvarande linje 46, Inlandsbussen, ersätts av tågtrafik på sträckan 
Mora-Östersund och att en framtida pendeltågstrafik Orsa-Mora blir en del av den 
trafiken precis som i testet. Det är Region Jämtland Härjedalen(RJH) som beslutar om 
detta.  
 
En viktig förutsättning, men troligen inte avgörande, är att upprustningen av 
Inlandsbanan för godstrafik blir av. Det ger utmärkta förutsättningar för kollektivtrafik 
på järnväg i inlandet med god komfort och förkortade restider. Det är riksdag och 
regeringen som beslutar om detta men Orsa kommun jobbar även här med 
opinionsbildning på olika sätt. 

 
 

Beslutsunderlag 
Svar på fråga, 2018-05-24 (delades på sammanträdet). 

Fråga, 2018-05-22 (delades på sammanträdet). 

 

Sändlista 
- 
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§ 53  

 

Delgivningar 

1. Delegation av begäran om ny 

sammanräkning 

OK KS 2018/00113-1 

2. Ny ledamot i kommunfullmäktige (S) OK KS 2018/00114-3 

3. Redovisning av ej färdigbehandlade 

motioner och medborgarförslag maj 2018 

OK KS 2018/00029-3 

 

 

 


