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Kommunfullmäktige 
Plats och tid: Tingssalen, 2022-02-14 kl. 18:00-19:33 

Ajournering 19:02-19:20 

Beslutande: Se bifogad närvaro- och omröstningslista 
 

Övriga deltagare: Tomas Carlsson, Carina Gillgren föreningen Lyran § 3.1 
Johan Söör, United Camp § 3.3 
Marie Ehlin, kommunchef  
Anna Erkers, sekreterare 

Utses att justera: Lim Eva-Lena Segerstedt (C) Gunilla Elings Friberg (S) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 
 

 1 - 9 

 ______________________________________ 

Anne-Marie Fröjdh, ordförande 
 

 

 ______________________________________ 
Lim Eva-Lena Segerstedt (C) justerare, Gunilla Elings Friberg (S) justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2022-02-14 

Överklagningstid: 
2022-02-28 – 
2022-03-21 

 

Anslaget sätts 
upp: 2022-02-28 

 Anslaget tas ner: 
2022-03-23 

 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 
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§ 1  

 

Mottagande 
1. Medborgarförslag om gratis 

mensskydd till elever som går på 
kommunens grundskolor 
Medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

OK KS 2022/00020-2 

2. Medborgarförslag om hinderbana i 
Lillåskogen 
Medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

OK KS 2022/00031-2 

3. Medborgarförslag om renovering av 
hockeyrink på Kyrkbyns skolgård 
Medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

OK KS 2022/00033-2 

4. Medborgarförslag om att göra en 
avlång kulle på Kyrkbyns skolgård 
Medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

OK KS 2022/00034-2 

5. Medborgarförslag om att plantera 
tre stora träd vid Kyrkbyns skolgård 
Medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

OK KS 2022/00035-2 

6. Medborgarförslag om grillplats med 
bänkar i Lillåskogen 
Medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

OK KS 2022/00032-2 

7. Motion om yrkesutbildningar till 
Orsa 
Motionen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

OK KS 2022/00059-1 
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§ 2 OK KS 2022/00029-2 

 

Svar på interpellation angående kostnaderna för SÄBO-
projektet/Slipstenen 
Beslut 
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.  
Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

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

• Hur ser den aktuella kalkylen ut för Slipstensprojektet utifrån de händelser och 
planeringsarbeten som förevarit sedan beslutet i april 2021? 

• Vilka kostnader har kommunen hittills lagt ner för planeringen av nytt SÄBO 
alltsedan starten år 2016, då kommunen beslutade om en ombyggnad av 
Lillåhem? Frågan avser endast de externa kostnaderna då det är svårt att 
uppskatta kommunens interna kostnader, framför allt i arbetstid. 

I svaret anger Mikael Thalin (C), kommunstyrelsens ordförande, att den genomräknade 
kalkylen gjordes i september 2021 och är baserad på framtagna systemhandlingar och 
landar i en produktionskostnad på 266 200 tkr exklusive moms.  

Projektet ombyggnad av Lillåhem, som pågick fram till beslut om att inleda arbetet 
med Slipstenen, kostade 2 989 tkr inom OLAB. Det har skrivits av och tagits som en 
engångskostnad i kommunens resultat för år 2019. I det projektet togs det fram en 
funktionsbeskrivning från verksamheterna som legat till grund för nuvarande 
ramprogram och på det sättet varit till nytta för Slipstenen-projektet. 

Utöver ovanstående har kommunen haft kostnader för projektledning om 390 tkr. 

I projektet Slipstenen har till den sista december 2021 upparbetats 
projekteringskostnader om ca 14 640 tkr varav ca 3 000 tkr är detaljplan och 
markundersökningar. Utifrån senaste kalkyl ligger kostnaderna ganska nära kalkylen 
gällande projektering och något över i myndighetsavgifter. 

Detaljplanen är snart klar för antagande i kommunfullmäktige. När det är klart ska 
Orsa Lokaler AB gå ut i en upphandling och få fram en kostnad för projektet så att 
kommunstyrelsen kan ta ställning till igångsättning. 

Sändlista 
Moderaterna 

 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Sammanträdesdatum: 2022-02-14 
Dokument nr: OK KS 2021/00012-34 

5(12) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 3  

 

Informationsärenden 
1. Lyran 

Carina Gillgren och Tomas Carlsson 
informerar om Lyran, vilket är en 
kulturförening som varit verksam sedan 
1996. Föreningen har genom åren 
anordnat närmare 400 evenemang, som 
fester, konserter, teatrar, danser 
författarkvällar och Multi Kulti fester. 

OK KS 2022/00009-11 

2. Grönklittsgruppen 
Ärendet utgår. 

OK KS 2022/00009-9 

3. United Camp 
United Camp-koncernen som går under 
varumärket First Camp är Skandinaviens 
största campingkedja med 59 
destinationer. I Dalarna äger First Camp 6 
destinationer. 

VD Johan Söör delger vad som har gjorts 
sedan koncernen övertog Orsa camping 
hösten 2021 och berättar vad som planeras 
göra sommaren 2022 som satsning på 
glampingtält, ökat aktivitetsutbud, 
upprustning av camping samt servicehus, 
minigolfbana och bygga nya stugor. 

Orsa camping har haft rekord på antal 
campinggäster under vinterhalvåret i år. 

OK KS 2022/00009-10 

4. Information från revisorerna 
Ärendet utgår. 

OK KS 2022/00009-7 

5. Information från kommunstyrelsens 
ordförande 
Mikael Thalin (C) kommunstyrelsens 
ordförande, informerar att det har kommit 
in synpunkter på detaljplanen av det 
särskilda boendet. Synpunkterna avser 
reglering av markhöjder och reglering av 
Blästagatans uppbyggnad samt hur 
dagvattnet rör sig i området. Kommunen 
inväntar svar från andra myndigheter för 
att kunna gå vidare med detaljplanearbetet 

OK KS 2022/00009-8 



 

PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Sammanträdesdatum: 2022-02-14 
Dokument nr: OK KS 2021/00012-34 

6(12) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

och preliminärt kommer ärendet 
behandlas av kommunfullmäktige i april., 

Mikael Thalin visar en illustration för den 
planerade utbyggnaden av Trimsarvets 
förskola som förväntas påbörjas 2022.   

Ny finansieringsmodell för Visit Dalarna 
har beslutats av styrelsen för Dalarna 
Holding AB i januari 2022.  

Fokus på permanentboende i detaljplanen 
för Löva Strand. Förslag är en blandning 
mellan villatomter, kedje- och radhus, 
parhus och flerfamiljehus. Synpunkter 
som framkommit i församråd med 
närboende i området kommer tas med i 
den formella detaljplaneprocessen. 

Orsa kommuns nya ekonomichef Anna-
Karin Göthe börjar i mars 2022. 
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§ 4 OK KS 2022/00024-1 

 

Fyllnadsval till styrelsen i Orsabostäder AB, Orsa Lokaler AB 
Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Aino Eurenius (C) som ny ordinarie ledamot i styrelsen för 
Orsabostäder AB och som ny ordinarie ledamot i Orsa Lokaler AB från 2022-02-15 och 
längst till och med 2022-12- 31. Per-Erik Wiik (C) väljs till ersättare i Orsabostäder AB 
och ersättare i Orsa Lokaler AB från 2022-02-15 och längst till och med 2022-12- 31. 

Sammanfattning av ärendet 
Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB efter 
Thomas Göthe (C). 

Yrkanden 
Ordförande i valberedningen, Jan Segerstedt, föreslår Aino Eurenius som ny ordinarie 
ledamot i Orsabostäder AB och som ny ordinarie ledamot i Orsa Lokaler AB från 2022-
02-15 och längst till och med 2022-12- 31. Per-Erik Wiik väljs till ersättare i 
Orsabostäder AB och ersättare i Orsa Lokaler AB från 2022-02-15 och längst till och 
med 2022-12- 31. 
 

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

Sändlista 
De valda 
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§ 5 OK KS 2020/00188-2 

 

Svar på motion om lokalförsörjningsstrategi 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lokalförsörjningsplanen ska redovisas för diskussion i 
utskottet för strategi en gång per år och att motionen därmed är bifallen. 
 
Jäv 
Joakim Larsson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Orsa lämnade i februari 2020 in en motion angående en långsiktig 
lokalförsörjningsstrategi.  Motionen föreslår att kommunen ska ta fram en långsiktig 
strategi för nyttjande, utveckling och eventuell avveckling i lokalbeståndet och att 
lokalförsörjningsrådets och politikens roll gällande långsiktig planering och lokalutveckling 
ska tydliggöras. Enligt motionen har lokalförsörjningsrådets arbete upplevts som otydligt. 
Motionen lyfter fram behovet av långsiktighet och kostnadseffektivitet i kommunens 
lokalförsörjning och särskilt behovet av en plan för utveckling och underhåll av 
skollokalerna. 
 
Under våren 2020 beställde kommunens lokalförsörjningsråd ett internt 
utredningsuppdrag för att ta fram en lokalförsörjningsplan för Orsa kommun, med 
tidshorisonten 2021–2030. Den beslutades på tjänstepersonsnivå, i lokal-försörjningsrådet. 
Planen visar hela kommunkoncernens lokalengagemang, hur lokaler nyttjas och vilka 
förändringsbehov som finns (översiktligt). Planen fastställer kommunens arbetsprocess för 
lokalförsörjning och hur lokalförsörjningsrådet ska arbeta. Lokalförsörjningsrådet kan 
besluta i lokalfrågor inom ramen för vad som är politiskt beslutat eller utifrån vad som 
följer av delegationsordningen. Arbetet med planen har lett fram till att förvaltningen 
rekryterat en intendent med samordningsansvar för fastighetsfrågor. 
 
Lokalförsörjningsplanen uppfyller i princip motionsförslaget även om planen inte svarar 
tydligt på alla frågor som ställs i motionsförslaget. Planen ger till exempel inte en tydlig 
prioritering av utvecklingsprojekt för skolans lokaler, men planen ger en lägesbild och 
förtydligade arbetsprocesser, som gör det möjligt att arbeta fram tydligare beslutsunderlag. 
Lokalförsörjningsplanen planeras att löpande uppdateras vid behov.  

Beslutsunderlag 
Motion om lokalförsörjningsstrategi 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-01-30 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att lokalförsörjningsplanen ska redovisas för diskussion i 
utskottet för strategi en gång per år och att motionen därmed är bifallen. 

Sändlista 
Orsa lokaler AB, Orsabostäder AB 
Intendent 
Ekonomi 
Samhälle  
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§ 6 OK KS 2021/00462-1 

 

Riktlinjer för uppvaktningar och gåvor för anställda 
Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås att upphäva tidigare Policy för uppvaktningar av 
medarbetare i Orsa kommun, antagen 2015-02-23. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med riktlinjen är att skapa ett enhetligt hanterande av uppvaktningar och gåvor 
för anställda inom Orsa kommun. En riktlinje för uppvaktningar och gåvor säkerställer 
att kommunen följer de regelverk som finns och agerar etiskt försvarbart. 

Riktlinjen innehåller en beskrivning av uppvaktningar vid 50-årsdagen, julklapp, 25-
årig anställning, pension och avslut av anställning. Riktlinjen tar också upp hantering 
vid dödsfall och utnämning av årets medarbetare.  

Förmånen att vara ledig med lön på 50-årsdagen upphör. En gemensam middag införs 
för medarbetare som uppvaktas för lång och trogen tjänst och medarbetare som 
pensioneras. 

Årets medarbetare är en nyhet. Syftet med utnämningen är att uppmärksamma ett 
riktigt gott utfört arbete utifrån kriterier som engagemang, ansvarstagande, 
arbetsinsats och samarbetsförmåga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande personalenheten 2021-10-20 
Riktlinje för uppvaktningar och gåvor för medarbetare 
Policy för uppvaktningar av medarbetare i Orsa kommun 2015-02-23 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-12-13 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Riktlinje för uppvaktningar och gåvor för medarbetare.  
 
Kommunfullmäktige föreslås att upphäva tidigare Policy för uppvaktningar av 
medarbetare i Orsa kommun, antagen 2015-02-23. 
 

Sändlista 
Personalenheten 
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§ 7 OK KS 2021/00506-1 

 

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter- förtäring 
av alkohol 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringar som gjorts i karta kopplad till allmänna 
lokala ordningsföreskrifter, § 12 förtäring av alkohol, inklusive området kring Röda Kvarn 
och kvarteret Bilen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat om lokala ordningsföreskrifter med stöd av 1 § förordning 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 
föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).  

BRÅ, Brottsförebyggande Rådet, har uppmärksammat att det behövs en utökning av det 
område som berör § 12 förtäring av alkohol i de lokala ordnings-föreskrifterna. Detta 
grundar sig i att området är en naturlig mötesplats under kvällar och helger samt under 
olika typer av arrangemang som tex. cruising. Vidare planerar kommunen att förlägga en 
mötesplats för motorburen ungdom inom det utökade området. 

De beslutade lokala ordningsföreskrifterna lyder: 

Förtäring av alkohol § 12 Spritdrycker, vin samt öl/cider och starköl/starkcider samt 
andra alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent får 
inte, annat än i samband med tillåten utskänkning därav, förtäras inom område som har 
avgränsats på bilagd karta. 

Detta innebär att de lokala ordningsföreskrifterna i sig inte ändras utan att området utökats 
enligt bilagd karta. 

Det utökade området utgör en del av de lokala ordningsföreskrifterna från och med 21 
februari 2022. 

Beslutsunderlag 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter samt reviderad karta. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-12-13 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringar som gjorts i karta kopplad till allmänna 
lokala ordningsföreskrifter, § 12 förtäring av alkohol, inklusive området kring Röda Kvarn 
och kvarteret Bilen. 

Sändlista 
Länsstyrelsen Dalarna 
Polisen 
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§ 8 OK KS 2021/00574-3 

 

Strategi för digitalisering 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Strategi för digitalisering. 

Sammanfattning av ärendet 
Strategin för digitalisering innehåller övergripande strategiska inriktningar och 
områden för digitaliseringen. Det har tidigare inte funnits någon samlad övergripande 
strategi för digitalisering i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner och därför har detta 
förslag tagits fram. 
 
Strategin gäller för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner och de helägda kommunala 
bolagen. All verksamhet omfattas av strategin, vilket medför att det inte finns utrymme 
för beslut som avviker från denna. Det finns tillhörande riktlinjer som konkretiserar 
strategin (se beslut § 4, ärende dnr OK KS 2021/00575). 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-01-30 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-12-21 
Strategi för digitalisering 
Protokollsutdrag gemensamma servicenämnden IS/IT 2021-12-03 
Yttrande från NODAVA AB 2022-01-20 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige antar Strategi för digitalisering. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 9  

 

Delgivningar 
1. Granskning av delårsrapport 2021-08-31 - 

Qrev AB 
OK KS 2021/00041-2 
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