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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 2020-10-05 kl. 18:00 
Plats: Biografen Röda Kvarn – OBS! Lokalen 

 
Information med anledning av corona-viruset 
Om du tillhör en riskgrupp eller har sjukdomssymptom ska du undvika att delta på 
mötet. En ledamot kan kalla in en ersättare om man inte kan delta på mötet. 

 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och 
frågor 

1. Medborgarförslag om minnessten för FN-soldater (veteraner) 
2. Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor 

 
 

Besvarande av interpellationer och frågor 
1. Svar på interpellation om taxorna för myndighetsutövning 

Svar delas på sammanträdet 
2. Mottagande och besvarande av eventuellt övriga interpellationer och frågor 

 
Informationsärenden 

1. Uppvaktning av kulturpristagare 2020 
2. Presentation av ny kommunchef Marie Ehlin 
3. Information från revisorerna 
4. Information från kommunstyrelsens ordförande 

 

Beslutsärenden 
1. Svar på medborgarförslag om översyn av föreningsbidrag 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande: 
Frågan om föreningsbidrag går i nuläget inte att besvara med definitivt 
besked då föreningsbidragspolicyn revideras inför 2021. Frågan om 
anskaffning av lokaler besvaras med att det inte är kommunens uppgift att 
skaffa lokaler till föreningar, utan det är en fråga för hyresvärd och förening. 

 
2. Svar på medborgarförslag om skötsel av informationstavlor 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ligger i linje med redan 
satta planer och därmed kan medborgarförslaget anses besvarat. 

 
3. Svar på motion om den regionala kultur- och bildningsplanen 

2019-2022 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att den nyligen tecknade överenskommelsen 
utvärderas löpande och i övrigt anser motionen besvarad. 

 
4. Överlåtelse av Skattungbyn 88:30, Skattungbyns skola 



KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2(3) 
 

2020-09-23 
Dokument nr: OK KS 2020/00266-11 

 
 
 
 

 Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar att överlåta genom gåva Skattungbyn 88:30 till 
Skattunge Hus ekonomisk förening. Förslag till gåvoavtal godkänns härmed. 

5. Reviderad arbetsmiljöpolicy 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar reviderad arbetsmiljöpolicy. 

6. Utökning av verksamhetsområde för VA, Hansjö 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdet för den kommunala VA- 
anläggningen för spillvatten att omfatta fastigheterna Hansjö 41:9, 47:14 och 
47:18 enligt bilaga. 

7. Utökning av verksamhetsområde för VA, Styversbacken 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdet för den kommunala VA- 
anläggningen för vatten och spillvatten att även omfatta fastigheterna 
Vångsgärde 2:13 och 2:14 enligt bilaga. 

8. Ansvarsfrihet 2019 för styrelsen, Norra Dalarnas 
samordningsförbund (FINSAM) 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av årsredovisningen och beviljar 
ansvarsfrihet för styrelsen och dess enskilda förtroendevalda i Norra Dalarnas 
samordningsförbund för verksamhetsåret 2019. 

9. Sammanträdesdagar 2021 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ordinarie sammanträden under 2021 sker 
enligt följande: 

15 februari, 19 april och 14 juni 
27 september och 29 november 

 
Samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 om inte ordförande beslutar annat. 

10. Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare i valnämnden 
och ledamot i styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB 

 
11. 

 
Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare i 
byggnadsnämnden 

 
12. 

 
Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ordförande i styrelsen för 
Orsa Vatten och Avfall AB samt ledmot i styrelsen för NODAVA AB 

 
13. 

 
Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ledamot i 
gymnasienämnden 

 
14. 

 
Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ersättare i 
gymnasienämnden och ersättare i kommunstyrelsen 
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Delgivningar 
1. Revisorernas granskningsrapport av årsredovisning och bokslut 2019 
2. Uppföljning av ärenden oktober, kommunfullmäktige 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anne-Marie Fröjdh Marie Ehlin 
Ordförande Kommunchef 
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