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Kommunfullmäktige 
Plats och tid: Via Teams alt. Kommunsalen, kommunhuset, 2021-06-14 kl. 

18:00-19:56. Ajounering 19:21-19:31 

Beslutande: Se bifogad närvaro- och omröstningslista 
 

Övriga deltagare: Elsmari Laggar Bärjegård (C), kommunrevisor 
Marie Ehlin, kommunchef 
Anna Erkers, sekreterare 
 

Utses att justera: Håkan Yngström (C) och Patrik Borgenstrand (S) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 

 

 36 - 52 

 ______________________________________ 

Anne-Marie Fröjdh, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Håkan Yngström, justerare  Patrik Borgenstrand, justerare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2021-06-14 

Överklagningstid:  

Anslaget sätts 
upp: 

 Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 37  

 

Mottagande 
1. Motion från Socialdemokraterna 

Kommunfullmäktige 
Överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning. 

OK KS 2021/00208-1 

2. Motion från Moderaterna 
Kommunfullmäktige 
Överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning. 

OK KS 2021/00260-1 
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§ 39  

 

Informationsärenden 
1. Information från revisorerna 

Elsmari Laggar Bärjegård (C), ordförande 
för kommunrevisorerna, informerar 
kommunrevisorernas uppdrag och 
granskningar.  

OK KS 2021/00027-7 

2. Information från kommunalrådet 
Mikael Thalin (C) kommunstyrelsens 
ordförande, informerar om Inlandsbanan. 
Det pågår en översyn av tåginköp med 
tillhörande utrustning då kostnaden blivit 
högre än vad som planerats.  

Övrig information omfattar ett stabilt 
företagsklimat i Orsa, ökat behov av 
båthamnar och upprustning av Storstupet, 
Helvetetsfallet och leder. 

OK KS 2021/00027-25 
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§ 40 OK KS 2020/00707-2 

 

Svar på medborgarförslag om minnessten för FN-veteraner 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sätta upp ett minnesmärke. Samhällsutskottet 
beslutar om slutgiltig utformning, placering och kostnad. Därmed anses 
medborgarförslaget bifallet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslagsställaren vill att Orsa kommun uppför en minnessten för människor från Orsa 
som gjort FN-tjänst. Stenen föreslås placeras i centrum och utformas med orsaanda.  
Kultur- och fritidsenheten ser att förslaget skulle gå att genomföra och föreslår att 
medborgarförslaget besvaras positivt.  
28 personer från Orsa har hittills tjänstgjort inom FN:8s fredsbevarande styrkor från 
1953 och framåt. Ytterligare fem personer har genomfört NATO- eller EU-insatser 
(Försvarsmaktens veterancentrum). En person från Orsa har avlidit under sin 
tjänstgöring. Totalt har 1567 personer från Dalarna gjort FN-tjänst.  
Under 2021 och 2022 pågår ett arbete med ett grönare centrum i Orsa samt en översyn 
av all offentlig konst så att boende och besökare upplever ett trevligt centrum. I detta 
bedömer förvaltningen att ett minnesmärke enligt medborgarförslaget skulle gå bra att 
tillföra i samhällsbilden. Kultur- och fritidsenheten har skissat på tänkbar utformning 
av minnesmärket, och även tittat på lämpliga platser. Bedömningen är att 
minnesmärket kommer att kunna produceras av lokala hantverksföretag. Dock finns i 
dagsläget ingen uppskattning av kostnaden. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2021-05-25 Tjänsteutlåtande 
verksamhetsområde samhälle  
Medborgarförslag om minnessten för FN-soldater 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: Kommunfullmäktige beslutar att sätta upp ett 
minnesmärke. Samhällsutskottet beslutar om slutgiltig utformning, placering och 
kostnad. Därmed anses medborgarförslaget bifallet. 

Yrkande 
Mikael Thalin (C) yrkar bifall till förslaget. 

Sändlista 
Förslagsställaren 
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§ 41 OK KS 2021/00175-1 

 

Gemensamma avgifter inom Dalabiblioteken 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Orsa kommun antar förslaget till gemensamma 
avgifter för Dalabiblioteken. Beslutet gäller från och med starten för Dalabiblioteken. 
Nuvarande avgifter gäller fram till dess. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med att samla alla Dalarnas folkbibliotek under det gemensamma paraplyet 
”Dalabiblioteken” fortskrider och beräknas kunna sjösättas under 2022. 
Dalabiblioteken innebär att den som har ett lånekort i något av Dalarnas bibliotek kan 
låna och lämna tillbaka böcker och annan media på vilket bibliotek man vill i hela 
Dalarna. Låntagarna får därmed tillgång till 15 kommuners samlade mediabestånd, 
istället för bara den egna kommunens. Dalabiblioteken förutsätter gemensamma regler 
och rutiner och gemensamma ställningstaganden i en rad frågor. Däribland frågan om 
avgifter kopplade till biblioteksverksamheten. Kultur och fritid, och alla övriga 
kommuners bibliotek, föreslår att kommunfullmäktige antar följande förslag till 
gemensamma avgifter. 

Avgift Orsa nuläge, kr Förslag Dalabiblioteken 
Utlåningsavgift böcker/film 0/10 0/0 
Fjärrlån av bok från bibliotek 
utanför samarbetet 

10 0 

Förseningsavgift 1 kr/titel och dag, ej 
barn och unga 

0 

Ersättning av något som 
förkommit: 

  

-Lånekort 10 0 
-Böcker och ljudböcker 100, fackböcker 150 250 el likvärdig 
-Tidskrifter, pocket, småtryck 50 50 
-DVD-film 100 250 
-TV-spel Finns inte 600 
-Musik-CD 50 100 
-Föremål Ej aktuellt Enligt anskaffningsvärde 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att Orsa kommun antar förslaget till gemensamma 
avgifter för Dalabiblioteken. Beslutet gäller från och med starten för Dalabiblioteken. 
Nuvarande avgifter gäller fram till dess. 

Sändlista 
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§ 42 OK KS 2021/00151-1 

 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Ronnie Persson (M) och väljer Sten 
Hansson van Nes som ny ledamot i valnämnden, Elisabet Setterlund Alvarsson som ny 
ersättare i styrelsen för Orsabostäder AB, Elisabet Setterlund Alvarsson som ny 
ersättare i styrelsen för Orsa Lokaler AB och Elisabet Setterlund Alvarsson som ny 
ersättare i miljönämnden från 2020-10-06 och längst till och med 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Ronnie Persson (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i valnämnden, ersättare i 
styrelsen för Orsabostäder AB, ersättare i styrelsen för Orsa Lokaler AB och ersättare i 
miljönämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-04-22 

Yrkanden  
Joakim Larsson (M) föreslår Sten Hansson van Nes som ny ledamot i valnämnden, 
Elisabet Setterlund Alvarsson som ersättare i styrelsen för Orsabostäder AB, Elisabet 
Setterlund Alvarsson som ersättare i styrelsen för Orsa Lokaler AB och Elisabet 
Setterlund Alvarsson som ersättare i miljönämnden från 2020-10-06 och längst till och 
med 2022-12-31.  
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer proposition på Joakim Larssons (M) förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 

Sändlista 
De valda 

 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Sammanträdesdatum: 2021-06-14 
Dokument nr: OK KS 2021/00012-20 

9(20) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 43 OK KS 2021/00164-1 

 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ledamot i 
gymnasienämnden 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Sofia Diefke (C) och väljer Anna Pers 
som ny ledamot i gymnasienämnden från 2020-10-06 och längst till och med 2022-12-
31. 

Sammanfattning av ärendet 
Sofia Diefke (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i gymnasienämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-04-21 

Yrkanden  
Ordförande i valberedningen, Jan Segerstedt, föreslår Anna Pers som ny ersättare i 
gymnasienämnden från 2020-10-06 och längst till och med 2022-12-31.  
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer proposition på Jan Segerstedts förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 

Sändlista 
Den valda 
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§ 44 OK KS 2021/00062-12 

 

Revisionsberättelse för Orsa kommun och övrig information 
från revisorerna 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivs i kommunstyrelsen, nämnderna 
och fullmäktigeberedningen samt kommunala bolag. Granskningen har genomförts av 
sakkunniga, KPMG, som biträder revisorerna. Dessutom granskar de även 
internkontrollen och räkenskaperna samt prövar om verksamheten har bedrivits i 
enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten. 
  
Granskningen visar att fem av sex finansiella mål har uppnåtts under 2020. Därmed 
bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de av 
fullmäktige fastställda finansiella målen. När det gäller verksamhetsmålen så framgår 
det av årsredovisningen att ett av fyra mål är uppnått och eftersom samtliga 
verksamhetsmål inte har uppnåtts bedömer revisorerna att resultatet enligt 
årsredovisningen är inte förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen. 
 
I revisionsberättelsen bedömer revisorerna att verksamheten har bedrivits på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen är 
också att räkenskaperna är rättvisande, den interna kontrollen har varit tillräcklig och 
att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som har 
fastställts. Detta gäller dock inte verksamhetsmålen. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sändlista 
- 
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§ 45 OK KS 2021/00062-6 

 

Årsredovisning 2020 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020 för Orsa kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsåret 2020 har varit mycket annorlunda, präglat av den pågående 
pandemin. Denna har förstås påverkat verksamheten märkbart, men kommunen kan 
ändå se tillbaka på ett år där problemen hanterats väl och kommunen har ett historiskt 
gott ekonomiskt resultat.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2021-04-01 
Förslag till årsredovisning 2020.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen för 2020 efter redaktionella ändringar 
och överlämnar den till revisorerna och kommunfullmäktige för godkännande. 

Sändlista 
Revisorerna 
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§ 46 OK KS 2021/00062-11 

 

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, de 
gemensamma nämnderna, beredningar och enskilda 
förtroendevalda i dessa organ 
Beslut 
Kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna, beredningar och de 
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Respektive ledamot deltar inte i beslutet som gäller sin egen ansvarsfrihet. 

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, beredningar och de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2020. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna, beredningar och de 
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2020. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 47 OK KS 2021/00138-2 

 

Årsredovisning 2020, Norra Dalarnas samordningsförbund 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Norra Dalarnas  
samordningsförbund 2020. 
 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess enskilda ledamöter 
och ersättare i Norra Dalarnas samordningsförbund för verksamhetsåret 2020. 

Jäv 
Jan Segerstedt (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Norra Dalarnas samordningsförbund (FINSAM) har som ändamål att inom den 
geografiska zonen för medlemskommunerna svara för finansiell samordning på 
rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Dalarna samt Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. 
 
Sanordningsförbundet har lämnat sin årsredovisning för 2020. Revisorerna bedömer 
sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
och verksamhetsmål som är uppställda. 
 
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter för 
räkenskapsåret 2020. Revisorerna tillstyrker även ansvarsfrihet för styrelsen och dess 
enskilda ledamöter och ersättare. Kommunfullmäktige tar beslut om ansvarsfriheten 
och frågan behöver inte beredas i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-05-26 
Årsredovisning med revisionsberättelse 2020 
Revisionsrapporter 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Norra Dalarnas  
samordningsförbund 2020. 
 

Sändlista 
Norra Dalarnas samordningsförbund 
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§ 48 OK KS 2021/00184-3 

 

Årsredovisning 2020, Brandkåren Norra Dalarna 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och bokslut 2020 för Brandkåren 
Norra Dalarna. 
 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess enskilda ledamöter 
och ersättare i Brandkåren Norra Dalarnas för verksamhetsåret 2020. 

Jäv 
Mikael Thalin (C) och Magnus Bjurman (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) är ett gemensamt kommunalförbund 
för Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen och Vansbro kommuner. 
 
Kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna, BRAND, har lämnat sin 
årsredovisning för 2020 samt en revisionsberättelse. Revisorerna tillstyrker i denna att 
årsredovisningen godkänns. 
 
Revisorerna tillstyrker även ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter. 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun tar beslut om ansvarsfriheten och 
frågan behöver inte beredas i kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-05-26 
Årsredovisning med bokslut 2020 
Granskning av årsredovisning daterad 2021-04-29 innehållanande 
revisionsberättelse 2020, revisorernas redogörelse 2020 och de sakkunnigas 
rapport ”Granskning av årsredovisning 2020” 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och bokslut 2020 för Brandkåren 
Norra Dalarna. 
 

Sändlista 
BRAND 
 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Sammanträdesdatum: 2021-06-14 
Dokument nr: OK KS 2021/00012-20 

15(20) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 49 OK KS 2021/00179-2 

 

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1. anta i bilaga redovisat förslag till ändringar och tillägg i taxebilaga 1. 
2. anta i bilaga redovisat förslag till tillägg i taxebilaga 2. 

 
Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808). 

Sammanfattning av ärendet 
Mora Orsa miljönämnd ska årligen göra en översyn av den antagna taxan för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Vid tillämpningen av taxan har miljökontoret upptäckt att vissa grunder för uttag av 
avgift saknas i taxebilaga 1 och taxebilaga 2. Miljönämnden har därför lagt till dessa 
punkter.  
 
Taxebilaga 1 har även kompletterats med en möjlighet till reducering av tillsynsavgiften 
för tillsyn av enskilda avlopp i de fall fastighetsägaren i förväg skickat in och redovisat 
uppgifter om avloppsanläggningen via en enkät. Tillägg i taxebilaga 2 grundar sig även 
på eventuell ny etablering av företag/industri. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-05-25 
Protokollsutdrag miljönämnden 2021-04-28. 
Taxetillägg bilaga 1. 
Taxetillägg bilaga 2. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
 

1. anta i bilaga redovisat förslag till ändringar och tillägg i taxebilaga 1. 
2. anta i bilaga redovisat förslag till tillägg i taxebilaga 2. 

 
Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808). 

Sändlista 
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§ 50 OK KS 2017/00422-24 

 

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avtal och reglemente ska justeras så att Mora 
kommun ska inleda det roterande ordförandeskapet och beslutar därefter: 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner avtalen och beslutar att ingå i en gemensam 
miljö- och byggnadsförvaltning från den 1 september 2021 och i en gemensam 
miljö- och byggnadsnämnd från den 1 januari 2023, vilka ersätter tidigare 
beslutade avtal mellan kommunerna. 

2. Kommunchefen uppdras underteckna avtalet för den gemensamma miljö- och 
byggnadsförvaltningen och kommunalrådet uppdras underteckna avtalet för 
den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden. 

3. Fastställer förslaget till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar för Orsas del att fastställa förslaget till reviderat 
reglemente för kommunstyrelsen att gälla från den 1 januari 2023. 

Reservation 
Anders Johansson (V) och Margareta Jansson (V) reserverar sig till förmån för eget 
förslag 

Sammanfattning av ärendet 
Mora och Orsa kommun har utrett möjlig samorganisation av miljö- och 
byggnadsförvaltningarna. Kommunstyrelsen beslutade 6 oktober 2020 § 107 om ett 
inriktningsbeslut för arbete med en gemensam miljö- och byggnadsnämnd med 
tillhörande förvaltning. 

Underlag för avtal och reglemente har tagit fram. Avtal och reglemente följer samma 
upplägg som övriga gemensamma nämnder. Mora kommun är värdkommun, 
lokalisering och tillgänglighet ska vara säkerställd i båda kommunerna. 
Kostnadsfördelning ska fördelad efter befolkning. Avtal för gemensam förvaltning 
föreslås gälla från 1 september 2021 t.o.m. sista december 2022. Från och med 1 
januari 2023 föreslås avtal om gemensam nämnd träda i kraft. Ansvar som idag ligger 
inom respektive förvaltning föreslås flyttas till den gemensamma förvaltningen och 
senare den gemensamma nämnden. Från och med ikraftträdandet av gemensam 
nämnd föreslås också ansvaret för tillsyn, handläggning och beslut enligt alkohol- och 
tobakslagen överföras. Alkoholhandläggarna tillhör idag omsorgen i respektive 
kommun. Därmed föreslås också reglementet för KS förändras från 1 januari 2023. 

Den gemensamma förvaltningen föreslås från 1 september 2021 och den gemensamma 
nämnden från 1 januari 2023. 

Samverkan med fackförbunden har genomförts och de har inte några erinringar mot 
förslaget. Verksamheterna har även gjort risk- och konsekvensanalyser där vissa risker 
och konsekvenser är högt värderade. Dessa är kopplade till verksamhetsfrågor där 
arbete pågår. Detta beslut gäller själva organisationen och styrningen. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-05-11 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-04-06, reviderat 2021-05-25 
Samverkansavtal för gemensam miljö- och byggnadsförvaltning mellan Mora och Orsa 
kommuner, 2021-05-10 
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden, 2021-04-06 
Avtal mellan Mora och Orsa kommuner om samverkan i gemensam miljö- och 
byggnadsnämnd, 2021-02-05 
Reglemente Orsa kommunstyrelse 
Risk- och konsekvensanalys avseende omorganisation 
Yttrande miljönämnden 
Yttrande byggnadsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 

1. Kommunfullmäktige godkänner avtalen och beslutar att ingå i en gemensam 
miljö- och byggnadsförvaltning från den 1 september 2021 och i en gemensam 
miljö- och byggnadsnämnd från den 1 januari 2023, vilka ersätter tidigare 
beslutade avtal mellan kommunerna. 

2. Kommunchefen uppdras underteckna avtalet för den gemensamma miljö- och 
byggnadsförvaltningen och kommunalrådet uppdras underteckna avtalet för 
den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden. 

3. Fastställer förslaget till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar för Orsas del att fastställa förslaget till reviderat 
reglemente för kommunstyrelsen att gälla från den 1 januari 2023. 
 

Yrkande 
Anders Johansson (V) yrkar: 

1. Kommunen godkänner avtalen och beslutar att ingå i en gemensam miljö- och 
byggnadsförvaltning från 1 september 2021. 

2. Kommunchefen uppdras underteckna avtalet för den gemensamma miljö och 
byggnadsförvaltningen. 

3. Samt att utreda konsekvenserna av möjliga alternativ till nämndorganisation 
med bl.a. avseende på kommuninnevånarnas möjlighet att bestämma över sina 
egna angelägenheter.  

Bengt-Åke Svahn (KD) yrkar avslag. 
 
Mikael Thalin (C) framför ett tilläggsförslag, med instämmande av Marie Olsson (S), 
Gunilla Elings Friberg (S) och Anders Rosell (S), att avtal och reglemente ska justeras 
så att Mora kommun ska inleda det roterande ordförandeskapet och yrkar i övrigt bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Anders Johanssons (V), 
Bengt-Åke Svahns (KD) och Mikael Thalins (C) yrkanden och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt det sistnämnda. 

Sändlista 
Mora kommun 
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§ 51 OK KS 2021/00152-1 

 

Bostadsförsörjningsplan 2021-2030 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Orsa kommuns bostadsförsörjningsplan för 
2021–2030. 

Jäv 
Joakim Larsson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Bostadsförsörjningsplanen är ett styrande dokument för Orsa kommuns 
bostadsförsörjning för tidsperioden 2021–2030. Planen innebär att kommunen pekar 
ut strategiska och långsiktiga prioriteringar för att kunna efterleva visionen om ”nya 
hållbara boenden som sticker ut” och för att nå målet om ökad befolkning. 
Marknadsanalyserna visar att boendeförhållanden är mycket viktiga för befolkningen 
och kommunens utveckling. Utifrån demografiska data och utifrån 
marknadsanalyserna pekar bostadsförsörjningsplanen ut två bostadsmålgrupper som 
högt prioriterade.  
 
Den ena målgruppen är nybyggare och inflyttare, som vi kan möta genom att öka 
tillgången på byggbar mark och tomter. Kommunen har komparativa fördelar i att 
kunna erbjuda möjligheten att bo vackert med utsikt samtidigt som det finns närhet till 
arbetsmarknader. Utifrån denna insikt pekar bostadsförsörjningsplanen ut södra Orsa 
som särskilt intressant att utveckla. En förutsättning för ökat byggande är dock att 
kommunen förbättrar sin planberedskap och därför är arbetet för nya bostadsområden 
och detaljplaner högt prioriterat i bostadsförsörjningsplanen. Uppdaterade 
detaljplaner innebär också en effektivare process för bygglov och därmed kortare 
handläggningstider.  
 
Den andra målgruppen som är högt prioriterad är våra äldre innevånare. Det utgår 
ifrån analys av demografisk utveckling och väntad efterfrågan fram till år 2030 och 
kommunen möter detta först och främst genom byggandet av nya äldreboenden. Detta 
väntas också ge flyttkedjor som kan öka utbudet för andra grupper.  
 
Det finns även en prioriteringsordning för planer och nya bostadsområden (behandlas i 
nästa paragraf, § 60).  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-05-11 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2021-04-29 
Bostadsförsörjningsplan 2021-2030 
Bilagor: karta och områdesbilder samt prioriteringsordning för detaljplaner och nya 
bostadsområden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige beslutar att anta Orsa kommuns bostadsförsörjningsplan för 
2021–2030. 
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Yrkande 
Mikael Thalin (C), Magnus Bjurman (S) och Gunilla Frelin (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Sändlista 
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§ 52  

 

Delgivningar 
1. Granskning av vikariehantering 2020 - 

begäran om yttrande 
OK KS 2021/00092-1 

2. Rapport Kommunstyrelsens tillsyn av 
kommunala bolag 

OK KS 2021/00123-2 

3. Granskning av bokslut 2020, 
Hjälpmedelsnämnden 

OK KS 2021/00129-1 

4. Delegationsbeslut - begäran om ny 
sammanräkning 

OK KS 2021/00153-1 

5. Beslut om efterträdarval 
kommunfullmäktige (M) 

OK KS 2021/00151-4 

6. Beslut om efterträdarval 
kommunfullmäktige (C) 

OK KS 2021/00164-3 
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