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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 2022-05-30 kl. 18:00. Företagarna Orsa bjuder på tårta från kl 17:30! 
Plats: Tingssalen 
 

Öppnande, närvaro, justering 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och 
frågor 

1. Mottagande av frågor, interpellationer, motioner och medborgarförslag 
2. Interpellation om Orsa Vatten och Avfall 

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

Informationsärenden 
1. Information från Företagarna Orsa 
2. Information från förening 
3. Information från revisorerna - Elsmari 
4. Information från kommunstyrelsens ordförande 

Beslutsärenden 
 1. Svar på medborgarförslag om gratis mensskydd till elever i 

kommunens grundskolor 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med motiveringen att 
eleverna idag kan hämta mensskydd hos skolsköterskorna på samtliga skolor. 
På två av fyra skolor finns det även tillgång till mensskydd på utvalda 
toaletter. 
 
Efter förslaget kommer det finnas tillgång till mensskydd både hos 
skolsköterskorna och på specifika toaletter på samtliga skolor. 
 

 2. Svar på medborgarförslag om att göra en avlång kulle på Kyrkbyns 
skolgård 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
Tillsammans med eleverna på Kyrkbyns skola har det under våren 2022 
startats ett projekt för att skapa en mer trygg och inspirerande skolgård. 
Förslaget har lämnats vidare till skolans elevråd för inspiration. Därmed 
anses medborgarförslaget besvarat.   

 3. Svar på medborgarförslag om att plantera tre stora träd vid 
Kyrkbyns skolgård 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
Tillsammans med eleverna på Kyrkbyns skola har det under våren 2022 
påbörjats ett projekt för att skapa en mer trygg och inspirerande skolgård. 
Medborgarförslaget har lämnats vidare till skolans elevråd för inspiration. 
Därmed anses medborgarförslaget besvarat.   



 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
2022-05-20 
Dokument nr: OK KS 2021/00012-41 

2(3) 

 
 

 4. Svar på medborgarförslag - Renovera hockeyrink på Kyrkbyns 
skola 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat med 
motiveringen att det pågår en planering för att renovera samtliga tre 
hockeyrinkar som finns vid Digerbergets skola, Kyrkbyns skola och 
Bergetskolan. 

 
 5. Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ersättare i Orsabostäder AB 

och ersättare i Orsalokaler AB, Elisabet Setterlund Alvarsson (M) 
Förslag till beslut 
  
 

 6. Policy för upphandling och inköp 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Policy för upphandling och inköp 
vilken därmed ersätter tidigare dokument Policy Inköp & Upphandling Orsa 
kommun (OK KS 2015/00199-1). 
 

 7. Avtal om överföringsledningar VA, Orsa-Grönklitt 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att: 

1. Godkänna VA-avtal för Grönklitts utveckling 
2. Kommunen höjer aktiekapitalet i Orsa Vatten och Avfall AB med 20 

MSEK när avtalet tecknats av parterna. 
3. Delegera till Kommunstyrelsen att vid behov ta ställning till mindre 

justeringar av avtalet samt fatta beslut om det enligt punkt 7 i avtalet 
behöver fattas ett nytt beslut. 

4. Orsa kommun står för de utgifter som OVA behöver ligga ute med för 
Grönklittsgruppens räkning under deras avbetalningsplan. Detta sker 
genom att låna ut motsvarande belopp till OVA. 

 
 8. Revidering av ersättningsbestämmelser för förtroendevalda 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige godkänner förslag på bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda i Orsa kommun 
 

 9. Begäran utökning av borgensram från Orsa Vatten och Avfall AB 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Orsa 
Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt belopp om 275 000 
000 kronor, jämte ränta och kostnader samt att det högsta lånebeloppet ska 
beräknas på skuldebrevens ursprungliga belopp. 
 

 10. Begäran om aktieägartillskott från Inlandsbanan AB 
Förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att utge ett ovillkorat aktieägartillskott om 
1 825 340 kronor. 

Tillskottet bokförs som anskaffningsvärde på aktierna för Inlandsbanan AB 
och omedelbart därefter skrivs värdet på aktierna ned med motsvarande 
värde. 

11. Revisionsberättelse för Orsa kommun och övrig information från
revisorerna
Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.

12. Årsredovisning 2021 (Johan Hult 30 min)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen för 2021 efter redaktionella
ändringar och överlämnar den till revisorerna och kommunfullmäktige för
godkännande.

13. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma
nämnderna, beredningar och enskilda förtroendevalda i dessa
organ
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna, beredningar
och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år
2021.

Respektive ledamot deltar inte i beslutet som gäller sin egen ansvarsfrihet

14. Årsredovisning 2021, Brandkåren Norra Dalarna
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och bokslut 2021 för
Brandkåren Norra Dalarna.

Revisorerna tillstyrker:
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda
ledamöter och ersättare i Brandkåren Norra Dalarna för verksamhetsåret
2021.

Delgivningar 
1. Årsredovisning 2021 gemensamma nämnden för social myndighetsutövning
2. Årsbokslut 2021 Föreningen Sveriges Vatten- och vindkraftskommuner och

regioner
3. Årsredovisning 2021 med revisionsberättelse, Orsabostäder AB
4. Årsredovisning 2021 med revisionsberättelse, Orsa Lokaler AB
5. Årsredovisning 2021 Oreälvens Kraft AB
6. Verksamhetsberättelse 2021 överförmyndare
7. Uppföljningslista kommunfullmäktige

Anne-Marie Fröjdh Marie Ehlin 
Ordförande Kommunchef 
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