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Kommunfullmäktige kallas till 
sammanträde 
Tid: 2020-05-25 kl. 18:00 
Plats: Biografen Röda kvarn – OBS! Lokalen 
 

Information med anledning av corona-viruset: Om du tillhör en riskgrupp 

eller har symptom på luftvägsinfektion ska du undvika att delta på mötet. En ledamot 
kan kalla in en ersättare. 
 

Öppnande, närvaro, justering 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och 
frågor 

1. Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor 

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

Informationsärenden 
1. Information från kommunstyrelsens ordförande 

Beslutsärenden 
 1. Svar på medborgarförslag om ökat föreningsbidrag till följd av 

Covid-19 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget besvaras enligt följande: 
Orsa kommun följer utvecklingen av Covid-19 noggrant. Föreningslivets egen 
beskrivning av effekterna av Covid-19 kommer att ingå som viktigt underlag 
till beslut om 2020 års föreningsbidrag. Med tanke på det snabba 
händelseförloppet i samhället är det för tidigt att säga i skrivande stund om 
extra medel behöver tillföras föreningsbidragen. Beslutsunderlaget från 
verksamheten till kommunstyrelsen i samband med beslut om 
föreningsbidrag ska beakta om sådana åtgärder bedöms nödvändiga. 
 

 2. Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan 
Brantudden och Lisselhed 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget med att 
kommunen ser positivt på att göra området mer tillgängligt genom en gång- 
och cykelväg, och överlämnar förslaget till Länsstyrelsen som förvaltar 
naturreservatet. 

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

 4. Årsredovisning 2019, Orsa kommun– se särskild bilaga 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2019 för Orsa kommun. 

Komplettering beslutsärende nr 6 
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 5. 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 
2019. 
 

 6. Revisionsberättelse och anmärkning, Brandkåren Norra Dalarna 
(kompletterande handlingar bifogas) 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige ställer sig bakom revisorernas anmärkning mot 
direktionen i kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna för år 2019 
med hänvisning till motiveringen i revisionsberättelsen som anger brister i 
internkontrollen och att direktionen inte har fastställt riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning och därmed inte fastställt finansiella mål och 
verksamhetsmål. Noteras också att 2019 är det första verksamhetsåret för 
förbundet, vilket innebär fortsatt utveckling av verksamheten. 
 
I övrigt läggs revisionsberättelsen till handlingarna. 
 

 7. Årsredovisning 2019, Brandkåren Norra Dalarna (kompletterande 
protokollsutdrag från extra KS delas ut, årsredovisningen har skickats 
tidigare) 
Förslag till beslut 
 

 8. Ansvarsfrihet för direktionen, Brandkåren Norra Dalarna 
Förslag till beslut 
Direktionen i Brandkåren Norra Dalarna och de enskilda ledamöterna i 

densamma beviljas ansvarsfrihet för år 2019. 

 9. Avfallsföreskrifter 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till avfallsföreskrifter daterade  
2019-12-04. Avfallsföreskrifterna gäller från den 1 juli 2020. 
 

 10. Avfallstaxa 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till avfallstaxa daterat 2020-03-26. 
Avfallstaxan gäller från den 1 juli 2020. 
 

 11. Reviderad PBL-taxa (taxa för ärenden enligt plan- och bygglagen) 
– särskild bilaga 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar den reviderade PBL-taxan. 
 

 12. Bredband till bystugor - tillfällig reducering av anslutningsavgiften 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillfälligt reducera anslutningsavgiften för 
att ansluta allmänna samlingslokaler såsom tillexempel bystugor och 
hembygdsgårdar i Orsa kommun till 10 000 kr inkl. moms för beställningar 
kommunen tillhanda senast den 31 december 2020. För beställningar 
kommunen tillhanda efter detta datum gäller ordinarie priser (enligt dnr OK 
KS 2018/00995). 
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 13. Hållbarhetsstrategi, Agenda 2030 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

• Anta hållbarhetsstrategin – Agenda 2030. 
• Resurstilldelning till hållbarhetsarbetet beaktas i arbetet med 2021 

års budget. 

 

 14. Svar på motion om webbsändningar av fullmäktiges 
sammanträden - återremittering 
Förslag till beslut 
Kommunen inför webbsändningar av kommunfullmäktige enligt förslaget i 
motionen, förutsatt att kostnaden delas upp mellan kommunikationsenheten 
och kommunfullmäktige enligt tjänsteutlåtandet daterat 2020-03-03 och att 
kommunfullmäktige accepterar att textning av möten görs automatiserat via 
ett AI-verktyg. Kommunen fortsätter också med direktsändningar i Orsa 
närradio. Motionen anses därmed bifallen.  

 
 15. Matdistribution i trygghetsboende 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 maj 2020 ska mat 
fortsättningsvis ingå i trygghetsboende som en service och att en serviceavgift 
på 65 kr per dag för det ska tas ut. 

 16. Beslut om föreskrift om förbud mot eldning utomhus 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till föreskrift om förbud mot eldning 
utomhus. 
 

 17. Reglemente för gemensamma servicenämnden lön, Älvdalen - 
nämndssammanträden på distans 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner att ledamöter får delta på distans och 
kompletterar nämndens reglemente enligt förslaget. 
 

2. Beslutet gäller under förutsättning att Älvdalens och Mora kommuner 
fattar ett likalydande beslut. 

 

Delgivningar 
1. Granskning av delårsrapport Brandkåren Norra Dalarna 

2. Revisionsrapport om granskning av IT-säkerhet 

3. Protokoll om inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 2019 

 

 

Anne-Marie Fröjdh Ann-Therese Albertsson 
Ordförande Kommunchef 

 


