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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 2018-10-08 kl. 18:00. Kaffe och smörgås kommer att finnas. 
Plats: Kommunhuset, Tingssalen 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer  
och frågor 

1. Medborgarförslag om en rast- och lekhage för hundar. 

Informationsärenden 

1. Om branden i Älvdalen (Johan Szymanski, 18.00-18.30) 

Beslutsärenden 
1. Justering av VA-taxa (NODAVA AB, 18.30-19.00) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att höja anläggningsavgiften med 7% från och 
med den 1 januari 2019 och höja brukningsavgiften och övriga avgifter med  
8% från och med 1 januari 2019. 

2. Föravtal om investering av överföringsledningar VA, Grönklitt 
(NODAVA AB) 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner föravtalet och kompletteringsavtalet i dess 
helhet gällande VA-försörjning i Grönklitt. 

 
Informationsärenden 

2. Kommunstyrelsens ordförande informerar 
 

Beslutsärenden 
 3 Revisorernas bedömning av delårsrapporten och övrig 

information från revisorerna 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

 4 Delårsrapport 2018 – se bilaga! 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för 2018. 
 

 5 Bildande av kommunalförbund för kommunens 
räddningstjänstansvar (BRAND) 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar:  

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till förbundsordning för 
Brandkåren Norra Dalarna, daterad 2018-08-15. 
 

2. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reglemente för direktionen 
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Brandkåren Norra Dalarna, daterad 2018-08-15.  
 

3. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande till ledamot 
och oppositionsråd eller motsvarande till ersättare i interims-
direktionen Brandkåren Norra Dalarna 2018-11-01 —2018-12-31. 
 

4. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande till ledamot 
och oppositionsråd eller motsvarande till ersättare i 
förbundsdirektionen Brandkåren Norra Dalarna för mandatperioden 
2019-01-01—2022-12-31. 
 

5. Kommunfullmäktige utser revisor till Brandkåren Norra Dalarna för 
mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31. 
 

6. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga deltagande kommuner 
fattar likalydande beslut. 

 

 6. Förnyad borgensförbindelse, regressavtal och avtal med 
Kommuninvest 
Förslag till beslut 
Orsa kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 16 januari 
1995 ("Borgensförbindelsen"), vari Orsa kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Orsa kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i 
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.  
 
Orsa kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Orsa kommun den 
25 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.  
 
Orsa kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Orsa kommun den 
25 oktober 2011, vari Orsa kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.  
 
Orsa kommun utser kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att för 
kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta 
beslut. 

 7. Ansvarsfrihet för 2017 för styrelsen för Norra Dalarnas 
samordningsförbund, FINSAM 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter i 
Norra Dalarnas samordningsförbund för år 2017. 

 
 8. Förbundsordning 2018, Norra Dalarnas samordningsförbund 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förbundsordningen 2018 för Norra Dalarnas 
samordningsförbund. 
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 9. Ansvarsfrihet för 2017 för Region Dalarnas direktion 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Region Dalarnas direktion 
utifrån föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2017. 

 
 10. Likvidation av kommunalförbundet Dalarna 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner att verksamheten i 

kommunalförbundet Region Dalarna upphör per 2018-12-31 och att 
kommunalförbundet Region Dalarna avvecklas genom likvidation.  
 

2. Kommunfullmäktige godkänner att kommunalförbundet Region 
Dalarnas egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per den 
2018-12-31 ska återföras till Region Dalarnas medlemmar i enlighet 
med huvudprincipen i förbundsordningen, varvid respektive 
kommuns andel utskiftas enligt fördelningen av 2018 års 
medlemsavgifter.  

 
 11. Revidering av ordningsföreskrifter 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderade ordningsföreskrifter enligt 
bilaga. 
 

 12. Svar på motion om satsning på företagande och 
kompetensförsörjning 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen besvaras med hänvisning till 
ansökan till Tillväxtverket (dnr OK KS 2018/00244), inskickad 2018-05-09. 
Aktiviteterna i ansökan är framtagna i samarbete med Företagarföreningen i 
Orsa. Näringslivskontoret har påbörjat ett samarbete inom norra Dalarna för 
ett kompetensförsörjningsprojekt. 
 

 13. Revidering av reglemente med utökning av antalet ersättare 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens reglemente revideras så 
att § 14 Sammansättning har följande lydelse:  
 
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 26 ersättare. 
 
Ändringen gäller från nästa mandatperiod. 
 

 14. Reviderade arvoden för förtroendevalda 2018 - 2022 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om arvoden till förtroendevalda enligt bilaga. 
Arvodena är knutna antingen till prisbasbeloppet, eller till arvodet för 
riksdagsman. Gällande arvodet till kommunstyrelsens ordförande ska detta 
justeras per den första januari varje år enligt det då gällande 
riksdagsmannaarvodet. 
 

 15. Ansökningsavgifter för serveringstillstånd 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till nya och reviderade avgifterna för 
serveringstillstånd och tillsynsavgifter. 
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 16. Policy rörande politiska partier och andra intresseföreningar i 

skolan i Orsa kommun 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar policy rörande politiska partier och andra 
intresseföreningar i skolan i Orsa kommun. 
 

 17. Avsägelse av uppdrag som ledamot i miljönämnden 
  
 

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

Delgivningar 
1. Beslut om ny ersättare (C), Länsstyrelsen Dalarna, 2018-08-30. 

 

 

 

Anne-Marie Fröjdh Ann-Therese Albertsson 
Ordförande Kommunchef 
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